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الفصل األول
موجز
حملة موجزة عن العمل القضائي للمحكمة
 - 1خالل الفأرتة قيأد االسأتعراض ،شأهدت حمكمأة العأدل الدوليأة مأرة دخأرى دنشأطة قضأائية مكثفأة
بشكل خاصذ وفصلت خاصة يف القضااي التالية:
()1

االلتزامأأات املتعلقأأة ابملفاوضأأات املتصأألة بوقأأر سأأبا التسأألا النأأووو ونأأزع السأأال
النأأووو (جأأزر مارشأأال ضأأد اهلنأأد)،حكأأم بشأأفن مسأأفليت اختصأأاص احملكمأأة ومقبوليأأة

()2

االلتزامأأات املتعلقأأة ابملفاوضأأات املتصأألة بوقأأر سأأبا التسأألا النأأووو ونأأزع السأأال
الن أأووو (ج أأزر مارش أأال ض أأد ابكس أأتان) ،حكأ أأم بش أأفن مسأ أأفليت اختص أ أاص احملكمأ أأة

()3

االلتزامأأات املتعلقأأة ابملفاوضأأات املتصأألة بوقأأر سأأبا التسأألا النأأووو ونأأزع السأأال
النووو (جزر مارشال ضد اململكة املتحدة) ،حكم بشفن الدفوع االبتدائية الأيت داثر أا

()4

تعي أ احلأأدوة البحريأأة يف احملأأيط اهلنأأدو (الصأأومال ضأأد كينيأأا) ،حكأأم بشأأفن الأأدفوع
االبتدائية اليت داثر ا الطري املدعى عليه (انظر الفقرة )200؛

الطلإ (انظر الفقرة  162م.

ا التقرير)؛

ومقبولية الطلإ (انظر الفقرة )175؛

الطري املدعى عليه (انظر الفقرة )185؛

 - 2وصأأدر ديضأأا دربعأأة عشأأر دمأرا عأأ .احملكمأأة دو رئيسأأهاذ وكأأان الغأأرض مأأ .عشأأرة منهأأا أأو حتديأأد
اآلجال اليت جيإ على األطراي يف غضوهنا تقدمي املرافعات اخلطية يف القضااي التالية (ابلرتتيإ الزمو):
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احمليط اهلاةئ (بوليفيا ضد شيلي) (انظر الفقرة )104؛

()1

االلتزاه ابلتفاوض بشفن منف

()2

األنش أأطة املس أألحة يف دراض أأي الكونغ أأو (مجهوري أأة الكونغ أأو الدميقراطي أأة ض أأد دوغن أأدا)

()3

بعأ أ أأض األنشأ أ أأطة الأ أ أأيت تقأ أ أأوه هبأ أ أأا نيكأ أ أأاراغوا يف املنطقأ أ أأة احلدوةيأ أ أأة (كوسأ أ أأتاريكا
ضد نيكاراغوا) (انظر الفقرة )90؛

()4

احل أأدوة الربي أأة يف اي أأزء الش أأمايل م أأ .يس أأال بورتي أأوس (كوس أأتاريكا ض أأد نيك أأاراغوا)

()5

تعي احلدوة البحرية يف احمليط اهلندو (الصومال ضد كينيا) (انظر الفقرة )201؛

()6

احلصاانت وا جراءات اينائية (غينيا االستوائية ضد فرنسا) (انظر الفقرة )223؛

(انظر الفقرة )85؛

(انظأأر الفقأأرة  - )241ومبوجأأإ األمأأر نفسأأه ،قأأررت احملكمأأة ضأأم الأأدعوى يف أ
القض أ أ أأية ويف قض أ أ أأية تعيأ أ أ احلأ أ أأدوة البحريأ أ أأة يف البحأ أ أأر الكأ أ أارييب واحملأ أ أأيط اهلأ أ أأاةئ
(كوستاريكا ضد نيكاراغوا) (انظر الفقرت  242و )148؛
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()7

بعأأض األصأأول ا يرانيأأة (مجهوريأأة ي أران ا سأأالمية ضأأد الأأوالايت املتحأأدة األمريكيأأة)

()8

تطبيأأق االتفاقيأأة الدوليأأة لقم أع متويأأل ا ر أأاب واالتفاقيأأة الدوليأأة للقضأأاء علأأى التمييأأز
العنصرو بكافة دشكاله (دوكرانيا ضد االحتاة الروسي) (انظر الفقرة )257؛

()9

جاة اي (اهلند ضد ابكستان) (انظر الفقرة )282؛

(انظر الفقرة )232؛

( )10بعأ أ أأض األنشأ أ أأطة الأ أ أأيت تقأ أ أأوه هبأ أ أأا نيكأ أ أأاراغوا يف املنطقأ أ أأة احلدوةيأ أ أأة (كوسأ أ أأتاريكا
ضد نيكاراغوا) (انظر الفقرة )91ذ
و ن أأاك ال أأة دحك أأاه ص أأدرت اس أأتتابة لطلب أأات ا ش أأارة بت أأدابا حتفظي أأة يف القض أأااي التالي أأة
(ابلرتتيإ الزمو):
()1

احلصاانت وا جراءات اينائية (غينيا االستوائية ضد فرنسا) (انظر الفقرة )221؛

()2

تطبيأأق االتفاقيأأة الدوليأأة لقمأأع متويأأل ا ر أأاب واالتفاقيأأة الدوليأأة للقضأأاء علأأى التمييأأز
العنصرو بكافة دشكاله (دوكرانيا ضد االحتاة الروسي) (انظر الفقرة )256؛

()3

جاة اي (اهلند ضد ابكستان) (انظر الفقرة )280؛

ودخأ أاا ،دص أأدرت احملكم أأة دمأ أرا بش أأفن تنظ أأيم ا جأ أراءات االستش أأارية ،وعل أأى وج أأه اخلص أأوص،
حدةت اآلجال الزمنية ل تقدمي البياانت اخلطية والتعليقات اخلطية على تلك البياانت يف القضية التالية:
اآلاثر القانونية لفصل درخبيل شاغوس ع .موريشيوس يف عاه ( 1965طلإ فتوى) (انظر الفقرة )294ذ
 - 3وخ أ أأالل الف أ أأرتة نفس أ أها ،عق أ أأدت حمكم أ أأة الع أ أأدل الدولي أ أأة جلس أ أأات علني أ أأة يف القض أ أأااي التالي أ أأة
(ابلرتتيإ الزمو):
()1

تعي احلدوة البحرية يف احمليط اهلندو (الصومال ضد كينيا) ،عقأدت جلسأات بشأفن
الدفوع االبتدائية اليت داثرهتا كينيا (انظر الفقرات )201 187؛

()2

احلصاانت والدعاوى اينائية (غينيا االستوائية ضأد فرنسأا) ،عقأدت جلسأات بشأفن طلأإ
ا شارة بتدابا حتفظية املقده م .غينيا االستوائية (انظر الفقرات )223 210؛

()3

تطبيأأق االتفاقيأأة الدوليأأة لقمأأع متويأأل ا ر أأاب واالتفاقيأأة الدوليأأة للقضأأاء علأأى التمييأأز
العنصرو بكافة دشكاله (دوكرانيا ضد االحتاة الروسي) ،عقدت جلسأات بشأفن طلأإ

()4

جاة أأاي (اهلن أأد ض أأد ابكس أأتان) ،عق أأدت جلس أأات بش أأفن طل أأإ ا ش أأارة بت أأدابا
حتفظية املقده م .اهلند (انظر الفقرات )282 267؛

()5

تعيأ احلأأدوة البحريأأة يف البحأأر الكأأارييب واحملأأيط اهلأأاةئ (كوسأأتاريكا ضأأد نيكأأاراغوا)
واحلأأدوة الربيأأة يف اي أأزء الش أأمايل م أأ .يسأأال بورتي أأوس (كوسأأتاريكا ض أأد نيك أأاراغوا)،

ا شارة بتدابا حتفظية املقده م .دوكرانيا (انظر الفقرات 246

)257؛

عق أأدت جلس أأات بش أأفن موض أأوع ال أأدعوى يف القض أأيت املض أأمومت (انظ أأر الفقأ أرات
 151 133والفقرات )245 233ذ
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-4

وعرضت على احملكمة مخس قضااي منائعات جديدة وطلإ صدار فتوى (ابلرتتيإ الزمو):
()1

احل أأدوة الربي أأة يف اي أأزء الش أأمايل م أأ .يس أأال بورتي أأوس (كوس أأتاريكا ض أأد نيك أأاراغوا)
(انظر الفقرات )245 233؛

()2

تطبيأ أأق االتفاقيأ أأة الدوليأ أأة لقمأ أأع متويأ أأل ا ر أ أأاب واالتفاقيأ أأة الدوليأ أأة للقضأ أأاء علأ أأى
التمييأ أأز العنصأ أأرو بكافأ أأة دشأ أأكاله (دوكرانيأ أأا ضأ أأد االحتأ أأاة الروسأ أأي) (انظأ أأر الفق أ أرات

()3

طلأأإ مراجعأأة احلكأأم الصأأاةر يف  23داير/مأأايو  2008يف القضأأية املتعلقأأة ابلسأأياةة
علأأى بيأأدرا برانكأأا/بوالو ابتأأو بوتأأه ،وميأأدل روكأأس وسأأاو ليأأد (ماليزاي/سأأنغافورة)
(ماليزاي ضد سنغافورة) (انظر الفقرات )266 258؛

()4

جاة اي (اهلند ضد ابكستان) (انظر الفقرات 267

()5

اآلاثر القانونية لفصل درخبيل شاغوس عأ .موريشأيوس يف عأاه ( 1965طلأإ فتأوى)

()6

طلأأإ مراجعأأة احلكأأم الصأأاةر يف  23داير/مأأايو  2008يف القضأأية املتعلقأأة ابلسأأياةة
علأأى بيأأدرا برانكأأا/بوالو ابتأأو بوتأأه ،وميأأدل روكأأس وسأأاو ليأأد (ماليزاي/سأأنغافورة)
(ماليزاي ضد سنغافورة) (انظر الفقرات )290 283؛

246

-5

)257؛

(انظر الفقرات 291

)282؛

)294ذ

وحىت  31متوئ/يوليه  ،2017بلغ عدة القضااي املدرجة يف جدول احملكمة  17قضية:
()1

مشروع غابشيكوفو  -انغيماروس ( نغاراي/سلوفاكيا)

()2

األنشطة املسلحة يف دراضي الكونغو (مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد دوغندا)

()3

بعأ أ أأض األنشأ أ أأطة الأ أ أأيت تقأ أ أأوه هبأ أ أأا نيكأ أ أأاراغوا يف املنطقأ أ أأة احلدوةيأ أ أأة (كوسأ أ أأتاريكا
ضد نيكاراغوا)
احمليط اهلاةئ (بوليفيا ضد شيلي)

()4

االلتزاه ابلتفاوض بشفن منف

()5

مسأأفلة تعي أ حأأدوة ايأأري القأأارو ب أ نيكأأاراغوا وكولومبيأأا خأأار نطأأا  200ميأأل
رو م .ساحل نيكاراغوا (نيكاراغوا ضد كولومبيا)

()6

االنتهاك أأات املزعومأأة للحق أأو السأأياةية والبحري أأة واجمل أأال البح أأرو يف البحأأر الك أأارييب
(نيكاراغوا ضد كولومبيا)

()7

تعي احلدوة البحرية يف البحر الكارييب واحمليط اهلاةئ (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)

()8

تعي احلدوة البحرية يف احمليط اهلندو (الصومال ضد كينيا)

()9

النزاع حول وضع واستخداه ميا اجملرى املائي سيالال (شيلي ضد بوليفيا)

( )10احلصاانت وا جراءات اينائية (غينيا االستوائية ضد فرنسا)
( )11بعض األصول ا يرانية (مجهورية يران ا سالمية ضد الوالايت املتحدة األمريكية)
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( )12احلدوة الربية يف ايزء الشمايل م .يسال بورتيوس (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)
( )13تطبيأأق االتفاقيأأة الدوليأأة لقمأأع متويأأل ا ر أأاب واالتفاقيأأة الدوليأأة للقضأأاء علأأى التمييأأز
العنصرو بكافة دشكاله (دوكرانيا ضد االحتاة الروسي)
( )14طلأأإ مراجعأأة احلكأأم الصأأاةر يف  23داير/مأأايو  2008يف القضأأية املتعلقأأة ابلسأأياةة
علأأى بيأأدرا برانكأأا/بوالو ابتأأو بوتأأه ،وميأأدل روكأأس وسأأاو ليأأد (ماليزاي/سأأنغافورة)
(ماليزاي ضد سنغافورة)
( )15جاة اي (اهلند ضد ابكستان)
( )16اآلاثر القانونية لفصل درخبيل شاغوس ع .موريشيوس يف عاه ( 1965طلإ فتوى)
( )17طل أأإ تفس أأا احلك أأم الص أأاةر يف  23داير/م أأايو  2008يف القض أأية املتعلق أأة ابلس أأياةة
علأأى بيأأدرا برانكأأا/بوالو ابتأأو بوتأأه ،وميأأدل روكأأس وسأأاو ليأأد (ماليزاي/سأأنغافورة)

(ماليزاي ضد سنغافورة)

 - 6وتضم األطراي يف قضااي املنائعات قيد نظر احملكمة ةوال م .دربع قأارات ،منهأا سأت ةول مأ.
دمريكأأا ،ومخأأس مأأ .دفريقيأأا ،ومخأأس مأأ .دورواب ،ومخأأس مأأ .آسأأياذ ويأأدل التنأأوع ايغ أرايف للقضأأااي علأأى
الطابع العاملي الختصاص ايهائ القضائي الرئيسي للمنظمةذ
 - 7وتنطوو القضااي املعروضة على احملكمة على طائفة متنوعة م .املواضيع منها ما يلي :املنائعأات
ا قليميأأة والبحريأأة؛ واحلقأأو القنصأألية؛ وحقأأو ا نسأأان؛ واألضأرار البيايأأة الالحقأأة ابملأوارة احليأأة وحفأ
تلك املوارة؛ واملسؤولية الدولية والتعويض ع .الضرر؛ وحصاانت الدول وممثليها ودصوهلا؛ وتفسا وتطبيأق
املعا دات واالتفاقيات الدوليةذ ويدل ا التنوع يف املواضيع على الطابع العاه الختصاص احملكمةذ
 - 8والقضأأااي الأأيت تعرضأأها الأأدول علأأى احملكمأأة للبأأت فيهأأا كثأاا مأأا تنطأأوو علأأى عأأدة مأأ .املراحأأل،
نتيتة الشروع يف جراءات فرعية جيإ معايتهأا علأى سأبيل االسأتعتال ،مثأل يأداع ةفأوع ابتدائيأة تتعلأق
ابالختصاص دو املقبولية ،دو تقدمي طلبات ا شارة بتدابا حتفظيةذ
مواصلة النشاط املطرد للمحكمة
 - 9شأهد عأأإء عمأأل احملكمأأة ئايةة كبأأاة علأأى مأأدى السأأنوات العشأري .املاضأأيةذ ويف أ ا الصأأدة،
ذكأأر رئ أأيس احملكمأأة ،القاض أأي روين دبرا أأاه ،يف بيانأأه دم أأاه ايمعي أأة العامأأة يف  27تش أري .األول/دكت أأوبر
 ،2016دن احملكمأأة ت تغفأأل ”ضأأرورة مواصأألة التفكأأا يف احلاجأأة تكييأأر دسأأاليإ عملهأأا مأأ .دجأأل
التصدو للزايةة يف عدة وتعقيد القضااي املعروضة عليها“ذ
 - 10وعلأ أأى وجأ أأه اخلصأ أأوص ،تضأ أأع احملكمأ أأة جأ أأداول ئمنيأ أأة ابلغأ أأة الص أ أرامة للتلسأ أأات واملأ أأداوالت
كأأي يتسأأا هلأأا النظأأر يف عأأدة قضأأااي يف آن واحأأد ،والقيأأاه يف الوقأأت نفسأأه مبعايأأة ا ج أراءات الفرعيأأة
العديأأدة املرتبطأأة بتلأأك القضأأااي يف دسأأرع وقأأت ممكأأ.ذ وعلأأى مأأدى السأأنة املاضأأية ،سأأعى قلأأم احملكمأأة
احلفاظ على مستوى عال م .الكفاءة وايوةة يف الدعم ال و يقدمه لسا عمل احملكمةذ
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 - 11وحيظ أأى ال أأدور الرئيس أأي الأ أ و تؤةي أأه احملكم أأة يف نظ أأاه تس أأوية املنائع أأات ب أ ال أأدول ابلوس أأائل
السلمية ال و وضع مبوجإ ميثا األمم املتحدة ابالعرتاي العامليذ
 - 12وترحأأإ احملكمأأة ابلثقأأة واالحأرتاه اللأ ي .حتظأأى هبمأأا مأأ .جانأأإ الأأدول الأأيت بوسأأعها االطمانأأان
دن احملكمة ستواصل العمل يف سبيل كفالة تسوية املنائعات ابلوسائل السلمية و يضا قواعد القأانون
الدويل اليت تستند ليها يف قراراهتا  ،أبقصى قدر م .النزا ة واحلياة واالستقاللية ويف دسرع وقت ممك.ذ
 - 13ويف أ ا الصأدة ،جيأدر اب شأارة دن اللتأوء ايهأائ القضأائي الرئيسأي للمنظمأة يشأكل حأأال
يتس أأم بكف أأاءة فري أأدة م أأ .حي أأث التكلف أأةذ وج أأدير اب ش أأارة ديض أأا دن أأه ابل أأرغم م أأ .ةرج أأة تعقي أأد القض أأااي
املعروضأة ،تعأد الفأرتة الفاصأألة بأ اختتأاه ا جأراءات الشأفوية وتأالوة حكأم احملكمأأة قصأاة نسأبيا ،حيأأث
دهنا ال تتتاوئ يف املتوسط ستة دشهرذ
تعزيز سيادة القانون
 - 14تغتأأنم احملكمأأة مأأرة دخأأرى الفرصأأة الأأيت يتيحهأأا عأأرض تقرير أأا السأأنوو علأأى ايمعيأأة العامأأة لكأأي
تقأأده فأأاةة عأأ .ةور أأا يف تعزيأأز سأأياةة القأأانون ،حيأأث تأأدعو ا ايمعيأأة العامأأة ابنتظأأاه القيأأاه بأ لك،
وكانت آخر ةعوة يف قرار ا  148/71املؤرخ  13كانون األول/ةيسمرب 2016ذ
 - 15وتضأأطلع احملكمأأة بأأدور رئيسأأي يف صأأون وتعزيأأز سأأياةة القأأانون يف شأأىت د أأاء العأأاتذ ويف أ ا
الصأأدة ،تالحأ احملكمأأة ابرتيأأا دن ايمعيأأة العامأأة دقأأرت ،يف قرار أأا  146/71املأأؤرخ ديضأأا  13كأأانون
األول/ةيسأأمرب ” ،2016ابلأأدور اهلأأاه ال أ و تضأأطلع بأأه حمكمأأة العأأدل الدوليأأة ،و أأي ايهأأائ القضأأائي
الرئيسي لألمم املتحدة ،يف الفصل يف املنائعات اليت تنشإ ب الدول وبقيمة عملها ،وأبمهية توافر سأبل
اللتأأوء احملكمأأة يف طأأار تسأأوية املنائعأأات ابلوسأأائل السأألمية“ ،والحظأأت دن للمحكمأأة ”مبأأا يتسأأق
مع املاةة  96م .الأميثا األمم املتحدة ،سلطة صدار الفتأاوى الأيت قأد تطلبهأا ايمعيأة العامأة دو لأس
األم .دو دجهزة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة األخرى املفذون هلا ب لك“ذ
 - 16وترحإ احملكمة ديضأا بكأون ايمعيأة العامأة د ابأت يف قرار أا  148/71املأ كور آنفأا ”ابلأدول
اليت ت تقبل بعد الوالية القضائية املنوطة ابحملكمة ،وفقا لنظامها األساسي ،دن تنظر يف القياه ب لك“ذ
 - 17وكل ما تقوه به احملكمة منا يرمأي النهأوض بسأياةة القأانون وتعزيز أاذ فهأي تسأهم مبأا تصأدر
م .دحكاه وفتاوى يف تعزيز القانون الدويل و يضاحهذ وتسعى احملكمأة ديضأا كفالأة فهأم جيأد لقراراهتأا
ونشر ا على دوسع نطا ممكأ .يف تتلأر د أاء العأات ،عأ .طريأق منشأوراهتا وعأ .طريأق تطأوير املنتأدايت
املتعدةة الوسائط وموقعها الشبكيذ و ا املوقع ،ال و دعيد مؤخرا تصميمه ابلكامل وحتديثه يعله ديسر
اسأ أأتخداما ،يتضأ أأم .االجتهأ أأاة القضأ أأائي للمحكمأ أأة وسأ أألفها ،حمكمأ أأة العأ أأدل الأ أأدويل الدائمأ أأة ،ويتأ أأيا
معلومات مفيدة للدول واملنظمات الدولية الراغبة يف اللتوء ا جراءات املتاحة هلا يف احملكمةذ
 - 18ويقده رئيس احملكمة ودعضاؤ ا اآلخرون ورئيس القلم وتتلر املوظف يف قلم احملكمأة عروضأا،
س أ أواء يف ال أ أأاو ( ولنأ أأدا) دو يف اخلأ أأار  ،بشأ أأفن سأ أأا عمأ أأل احملكمأ أأة و جراءاهت أ أا واجتهاة أ أأا القضأ أأائي
ويشأأاركون يف احملافأأل الأأيت تنأأاقمل فيهأأا أ املواضأأيعذ وتتأأيا أ العأأروض للتمهأأور ا حاطأأة بشأأكل
دفضل مبا تضطلع به احملكمة م .دعمال سواء فيما يتعلق بقضااي املنائعات دو إبجراءات الفتاوىذ
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 - 19وتسأأتقبل احملكمأأة يف مقر أأا عأأدةا غفأأاا مأأ .الأأزوار كأأل سأأنةذ وتسأأتقبل علأأى اخلصأأوص رؤسأأاء
الدول والوفوة الرمسية األخرى م .شىت البلدان اليت هلا ا تماه بعمل احملكمةذ
 - 20وخ أأالل الف أأرتة قي أأد االس أأتعراض ،اس أأتقبلت احملكم أأة ديض أأا ع أأدة موع أأات تض أأم ةبلوماس أأي
ودكأأاةميي وقضأأاة وممثل أ عأأ .السأألطات القضأأائية وحمأأام ومشأأتغل ابملهأأ .القانونيأأة ،وغأأا ذلأأك بلأأغ
مأأوع عأأدة م أأو  6 000ئائأأرذ كمأأا دن ”يأأوه األب أواب املفتوحأأة“ ،ال أ و يأأنظم كأأل سأأنة ،ميك أ .مأأ.
التعرير دكثر ابحملكمة لدى عامة ايمهورذ
 - 21وختاما ،تويل احملكمة عناية خاصة ابلشباب ،ذ تشارك يف مناسبات تنظمها ايامعات وتعرض
ب أ أرامر ت أأدريإ ةاخل أأي متك أأ .الطلب أأة م أأ .ش أأىت اخللفي أأات م أأ .التع أأري عل أأى املؤسس أأة وتعزي أأز مع أأرفتهم
ابلقانون الدويلذ
الطلبات املتعلقة ابمليزانية
 - 22يف مستهل عاه  ،2017قدمت احملكمة طلباهتا املتعلقة ابمليزانية لفرتة السنت 2019-2018
ايمعيةذ ونفقات احملكمة يف جزئها األعظم نفقات اثبتة ونظاميأة بطبيعتهأا ،ومعظأم الطلبأات املتعلقأة
مبيزانيأأة فأأرتة السأأنت املقبلأأة موجهأأة لتمويأأل تلأأك النفقأأاتذ وت تطلأأإ احملكمأأة نشأأاء دو وظأأائر جديأأدة
للف أ أ أ أأرتة  ،2019-2018ولكنه أ أ أ أأا طلب أ أ أ أأت ع أ أ أ أأاةة تص أ أ أ أأنير وظيفت أ أ أ أ أ مل أ أ أ أأوظف قأ أ أ أ أأانوني يف ةارة
الشأ أأؤون القانونيأ أأة مأ أأ .الرتبأ أأة ي 3-الرتبأ أأة ي4-ذ ويصأ أأل مأ أأوع امليزانيأ أأة املقرتحأ أأة لفأ أأرتة السأ أأنت
 46 963 700 2019-2018م أ أأ .ةوالرات ال أ أأوالايت املتح أ أأدة قب أ أأل ع أ أأاةة تق أ أأدير التك أ أأالير،
دو ما ميثأل ئايةة صأافية قأدر ا  1 149 000مأ .ةوالرات الأوالايت املتحأدة (دو  2.5يف املائأة) مقارنأة
ابعتمأاةات الفأرتة 2017-2016ذ وستسأأتخده أ الأزايةة دساسأأا لتمكأ احملكمأة مأأ .تأوفا التأأدريإ
ملوظفي قلمها ،والبت يف التوصيات املتعلقة خبدمات تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة ،وال سيما إبةخأال
موعة بر يات ا ةارة املتكاملة (نظاه دوموجا دو غأا ) ،وتنفيأ التأدابا الالئمأة لضأمان اسأتمرار القأدرة
على العمل بعد الكوار  ،ولتمويل عاةة تصنير الوظيفت امل كورت دعال ذ
االعتمادات اإلضافية
 - 23تعأ أأرب احملكمأ أأة ع أ أ .امتناهنأ أأا للتمعيأ أأة العامأ أأة علأ أأى االعتمأ أأاةات ا ضأ أأافية املخصص أ أة هلأ أأا يف
عأأاه 2016ذ ويف األمأأر املأأؤرخ  31داير/مأأايو  2016يف قضأأية تعيأ احلأأدوة البحريأأة يف البحأأر الكأأارييب
واحمليط اهلاةئ (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) (انظأر الفقأرات  151 133دةان ) ،قأررت احملكمأة ،وفقأا
للماةة  50مأ .نظامهأا األساسأي ،احلصأول علأى ردو خأرباء بغأرض حتديأد وضأع جأزء مأ .سأاحل البحأر
الكأأارييب وتقأأدمي يضأأاحات بشأأفن بعأأض املسأأائل الوقائعيأأة اهلامأأة لغأأرض تسأأوية الن أزاع ب أ الط أرف ذ ويف
ذل أأك األم أأر نفس أأه ،ق أأررت احملكم أأة دن جي أأرو اخلأ أرباء ئايرة للموق أأع م أأ .دج أأل ا جاب أأة ع أأ .األس أأالة ال أأيت
طرحتها عليهمذ
 - 24ونظ أرا ألن املبل أأغ املعتم أأد مبوج أأإ الق أرار املتعل أأق ابلنفق أأات غ أأا املنظ أأورة واالس أأتثنائية ال يكف أأي
لتغطية تكلفأة احلصأول علأى ردو اخلأرباء املأ كور ،فقأد قأده طلأإ للحصأول علأى متويأل ضأايفذ ومبوجأإ
القرار  272/71املؤرخ  23كانون األول/ةيسأمرب  ،2016وافقأت ايمعيأة العامأة علأى ختصأي اعتمأاة
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ض أأايف يف امليزاني أأة الربان ي أأة للمحكم أأة لف أأرتة الس أأنت  2017-2016ق أأدر  120 000م أأ .ةوالرات
الوالايت املتحدة لتعي خرباء يف القضية املشار ليها دعال ذ
 - 25وقاه اخلرباء بزايرت موقعيت  ،األو م 9 4 .كانون األول/ةيسمرب ( 2016خالل موسم
األمطار ،حيث منسوب هنأر سأان خأوان مرتفأع) ،والثانيأة يف الفأرتة مأ 17 12 .آذار/مأارس 2017
(حيث كمية األمطار دقل ،ومنسوب هنر سان خوان منخفض)ذ
املوقأعذ وتصأر أ
 - 26ويف  30نيسان/دبريل  ،2017قده تقرير اخلرباء عقأإ أات الأزايرت
الو يقأة ،املتاحأة علأأى املوقأع الشأبكي للمحكمأأة ،كيفيأة جأراء الأزايرت وليأإ علأى األسأأالة الأيت طرحتهأأا
احملكمة يف دمر ا الصاةر يف  31داير/مايو 2016ذ
 - 27وفضأأال عأأ .ذلأأك ،يف  22حزيران/يونيأأه  ،2017اعتمأأدت ايمعيأأة العامأأة الق أرار ،292/71
الأ و تشأأا فيأه املأأاةة  65مأ .النظأأاه األساسأي للمحكمأأة ،وتطلأإ احملكمأأة صأدار فتأأوى بشأأفن
درخبيأأل شأأاغوس (انظأأر الفقأأرة )291ذ وقبأأل النظأأر يف ن أ أ ا الق أرار واعتمأأاة  ،دبلغأأت األمانأأة العامأأة
ايمعية العامة شفواي أبن تنفي التوصيات الوارةة يف مشروع القرار سترتتإ عليها احتياجات ضأافية مأ.
املوارة يف طار امليزانية العاةيةذ ومبا دنه ت يكأ .مأ .املمكأ .حتديأد املأدى الكامأل لأآلاثر املرتتبأة يف امليزانيأة
الربان يأأة علأأى مشأأروع القأرار يف أ املرحلأأة ،فقأأد دعطأأت األمانأأة العامأأة للتمعيأأة العامأأة تقأأديرا لتكلفأأة
ا جأراءات االستشأارية ميكأأ .دن يأرتاو بأ  450 000و  600 000مأأ .ةوالرات الأوالايت املتحأأدةذ
و أ التقأأديرات ،الأأيت وضأأعتها األمانأأة العامأأة ،ابلتشأأاور مأأع قلأأم احملكمأأة ،تسأأتند تكلفأأة ا ج أراءات
االستشارية السابقة املعروضة على احملكمةذ ودشارت األمانأة العامأة ديضأا دنأه يف حالأة اعتمأاة مشأروع
الق أرار ،سأأتقده تقأأديرات منقحأأة تفصأأيلية للميزانيأأة الربان يأأة لفأأرتة السأأنت  2019-2018ايمعيأأة
العامة لتنظر فيها خالل ةورهتا الثانية والسبع ذ
نظام املعاشات التقاعدية للقضاة
 - 28يف رسالة موجهة م .رئيس احملكمة ايمعيأة العامأة ومشأفوعة مبأ كرة تفسأاية (،)A/66/726
دعربأأت احملكمأأة ،يف عأأاه  ،2012للتمعيأأة العامأأة عأأ .قلقهأأا البأأالغ بشأأفن بعأأض املقرتحأأات املقدمأأة مأأ.
األمأ العأأاه واملتعلقأأة بنظأأاه املعاشأأات التقاعديأأة للقضأأاة (انظأأر التقريأأر السأأنوو للفأأرتة ،2012-2011
الفق أرات )30-26ذ وش أأدةت احملكم أأة عل أأى املشأأاكل اخلط أأاة ال أأيت داثرهت أأا تلأأك املقرتح أأات م أأ .منظ أأور
سالمة نظامها األساسي ،وال سيما املساواة ب دعضائها وحقهم يف القياه بواجباهتم ابستقاللية اتمةذ
 - 29وتعرب احملكمة عأ .امتناهنأا للتمعيأة ملأا دبدتأه مأ .ا تمأاه خأاص هبأ املسأفلة ولقرار أا القاضأي
أبخ مهلة كافية للتفكا و رجاء النظر يف أ املسأفلة ةورهتأا الثامنأة والسأت دوال ،هت ةورهتأا التاسأعة
والسأأت  ،هت ةورهتأأا احلاةيأأة والسأأبع  ،فأأدورهتا الرابعأأة والسأأبع ذ و أأي علأأى قأأة مأأ .دن ايمعيأأة سأأتناقمل
أ أ املس أأفلة آخأ أ ة يف االعتب أأار عل أأى النح أأو الواج أأإ ،وفق أأا لقرار أأا  ،272/71ض أأرورة احملافظ أأة عل أأى
”سالمة النظاه األساسي حملكمة العدل الدولية وغا م .األحكاه القانونية ذات الصلة ،والطأابع العأاملي
للمحكمة ،ومبدآ االستقالل واملساواة ،والطابع الفريد لعضوية احملكمة“ذ
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األسبستوس
 - 30عل أأى النح أأو املش أأار لي أأه يف التقريأ أري .الس أأنوي للفرتتأ أ  2015-2014و ،2016-2015
اكتشأأر وجأأوة األسبسأأتوس يف عأأاه  2014يف جنأأا قصأأر السأأاله ال أ و شأأيد يف عأأاه  1977وال أ و
يضأأم قاعأأة مأأداوالت احملكمأأة وعأأدةا مأأ .مكاتأأإ القضأأاة ،ويف دمأأاك .يأأداع احملفوظأأات الأأيت تسأأتخدمها
احملكمة يف املبا القدمي م .قصر السالهذ
 - 31ودجريت دعمال لديد مبا القضاة يف خرير عاه  2015وانتهت يف مستهل عاه 2016ذ
 - 32وفيما يتعلق ابملبا القدمي ،طلبت مؤسسة كارنيغي يف عاه  ،2016م .وئارة اخلارجيأة اهلولنديأة
توفا التمويل الالئه لتمكينها م .القياه بنوع م .األشأغال )1( :عمليأات تفتأيمل لكامأل قصأر السأاله
م .دجل حتديد املوقع الدقيق ألو دسبستوس موجوة؛ و ( )2تطها دجزاء املبا حيأث سأبق دن اكتشأر
وجأأوة أ املأأاةة ،وخاصأأة الطوابأأق السأأفلية ومنطقأأة اسأأتقبال والس أقرذ وقأأدمت الأأوئارة امل أوارة املطلوبأأة
العمليةذ
لتطها معظم مساحة الطوابق السفلية ،وقد اكتملت
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الفصل الثاين
دور احملكمة واختصاصها
 - 33حمكمة العدل الدولية ،اليت يوجد مقر ا يف قصر الساله بال او ،ي ايهأائ القضأائي الرئيسأي
لألمأم املتحأأدةذ وقأد دنشأأات مبوجأإ ميثأأا األمأم املتحأأدة يف حزيران/يونيأه  ،1945وبأأددت دنشأأطتها يف
نيسان/دبريل 1946ذ
 - 34والواثئأ أأق األساسأ أأية الأ أأيت تأ أأنظم عمأ أأل احملكمأ أأة أ أأي ميثأ أأا األمأ أأم املتحأ أأدة والنظأ أأاه األساسأ أأي
للمحكم أأة املرف أأق ابمليث أأا ذ وتكملهم أأا الئح أأة احملكم أأة والتوجيه أأات ا جرائي أأة والقأ أرار املتعل أأق ابملمارس أأة
القضأائية الداخليأأة للمحكمأةذ وميكأأ .االطأأالع علأى تلأأك الواثئأق علأأى املوقأأع الشأبكي للمحكمأأة ،حتأأت
عن أ أوان ”( “Documents de baseالواثئ أأق األساس أأية)ذ و أأي ديض أأا منش أأورة يف اجملل أأد C.I.J. Actes et
)documents nº 6 (2007ذ
 - 35واحملكمأ أأة أ أأي احملكمأ أأة الدوليأ أأة الوحيأ أأدة ذات الطأ أأابع العأ أأاملي واالختصأ أأاص القضأ أأائي العأ أأاهذ
واختصاصها ا مزةو ذ
االختصاص يف قضااي املنازعات
 - 36تبت احملكمة دوال فيما تعرضه عليها الدول مبحض راةهتا م .منائعات يف طار ممارستها لسياةهتاذ
 - 37ويف أ ا الصأأدة ،لأأدر ا شأأارة دنأأه ،غايأأة  31متوئ/يوليأأه  ،2017بلأأغ عأأدة الأأدول األطأراي
يف النظاه األساسي للمحكمة  193ةولة طرفا ،وهب الصفة جيوئ لتلك الدول اللتوء احملكمةذ
 - 38وعأالوة علأأى ذلأأك ،فقأأد بلأغ عأأدة الأأدول الأأيت دصأدرت عأأالانت (بعضأأها مشأأفوع بتحفظأأات)
تقر فيها ابالختصاص ا لزامي للمحكمة ،على النحو املنصوص عليأه يف الفقأرت  2و  5مأ .املأاةة 36
م أأ .النظ أأاه األساس أأي 72 ،ةول أأة ح أأىت اآلنذ و أ ال أأدول أأي :س أأبانيا ،ودس أرتاليا ،و س أأتونيا ،ودملاني أأا،
ودوروغ أ أواو ،ودوغن أ أأدا ،وديرلن أ أأدا ،و يطالي أ أأا ،وابراغأ أ أواو ،وابكس أ أأتان ،وبأ أ أرابةوس ،والربتغ أ أأال ،وبلتيك أ أأا،
وبلغأ أأاراي ،وبنمأ أأا ،وبوتس أ أواان ،وبولنأ أأدا ،وبأ أأاو ،وتوغأ أأو ،وتيمأ أأور  -ليشأ أأيت ،وجأ أأزر مارشأ أأال ،وايمهوريأ أأة
الدومينيكي أ أأة ،ومجهوري أ أأة الكونغ أ أأو الدميقراطي أ أأة ،وجورجي أ أأا ،وجيب أ أأو  ،وال أ أأدامنرك ،وةومينيك أ أأا ،وروماني أ أأا،
وسلوفاكيا ،والسنغال ،وسوائيلند ،والسوةان ،وسوريناه ،والسويد ،وسويسرا ،والصومال ،وغامبيا ،وغينيا،
وغينيا  -بيساو ،والفلب  ،وفنلنأدا ،وقأربص ،والكأاماون ،وكمبأوةاي ،وكنأدا ،وكأوت ةيفأوار ،وكوسأتاريكا،
وكينيأأا ،ولكسأأمربل ،وليأأرباي ،وليتوانيأأا ،وليختنشأأتاي ،.وليسأأوتو ،ومالطأأة ،ومدغشأقر ،ومصأأر ،واملكسأأيك،
ومأ أأالوو ،واململك أ أأة املتح أ أأدة لربيطانيأ أأا العظم أ أأى وديرلن أ أأدا الشأ أأمالية ،وموريش أ أأيوس ،والن أ أأروير ،والنمس أ أأا،
ونيتااي ،ونيكاراغوا ،ونيوئيلندا ،و اييت ،واهلند ،و ندوراس ،و نغاراي ،و ولندا ،والياابن ،واليواننذ وعلى
س أ أأبيل االس أ أأتاناس ،ميك أ أأ .االط أ أأالع ،يف املوق أ أأع الش أ أأبكي للمحكم أ أأة (حت أ أأت عنأ أ أوان ”“Compétence
(االختصاص)) ،على نصوص ا عالانت اليت دوةعتها الدول امل كورة دعال لدى األم العاهذ
 - 39واب ضأافة ذلأك ،يأأن دكثأر مأ 300 .معا أأدة دو اتفاقيأة نائيأة دو متعأأدةة األطأراي علأأى
دن للمحكمأأة اختصاصأأا موضأأوعيا يف حأأل شأأىت املنائعأأات الأأيت تنشأأف بأ الأأدولذ وميكأأ .االطأأالع ديضأأا
عل أ أأى قائم أ أأة اسرتش أ أأاةية هبأ أ أ املعا أ أأدات واالتفاقي أ أأات يف املوق أ أأع الش أ أأبكي للمحكم أ أأة (حت أ أأت عنأ أ أوان
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”) “Compétenceذ وقأأد ينشأأف اختصأأاص احملكمأأة ديضأأا ،ألغ أراض ن أزاع بعينأأه ،عأأ .ب أراه الأأدول املعنيأأة
معا دة تن حتديأدا علأى حأل تأوفيقيذ ودخأاا ،جيأوئ ألو ةولأة ،عنأد عرضأها املنائعأة علأى احملكمأة ،دن
تق أأرت االرتك أأائ يف حتدي أأد اختص أأاص احملكم أأة عل أأى موافق أأة ت تك أأ .ق أأد دعطته أأا الدول أأة امل أأدعى عليه أأا
دو دعربأأت عنهأأا بعأأد ،وذلأأك اسأأتناةا الفقأأرة  5مأأ .املأأاةة  38مأأ .الئحأأة احملكمأأةذ ف أ ذا قبلأأت أ
الدولأأة األخأأاة النظأأر يف القضأأية ،يكأأون للمحكمأأة اختصأأاص وتقيأأد القضأأية ايديأأدة يف ايأأدول العأأاه
احلالة ابسم ”امتداة االختصاص“ ())forum prorogatumذ
اعتبارا م .اتريخ تلك املوافقة (تعري
اختصاص احملكمة يف قضااي اإلفتاء
 - 40جيأأوئ ديضأأا للمحكمأأة دن تصأأدر فتأأاوىذ واب ضأأافة ايمعيأأة العامأأة و لأأس األمأأ .التأأابع
لألمأأم املتحأأدة ،اللأ ي .يأأؤذن هلمأأا أبن يطلبأأا احملكمأأة فتاءمهأأا بشأأفن ”دو مسأأفلة قانونيأأة“ (الفقأأرة 1
مأأ .املأأاةة  96مأأ .امليثأأا ) ،يأأؤذن حاليأأا لثال أأة دجهأأزة دخأأرى مأأ .دجهأأزة املنظمأأة (اجمللأأس االقتصأأاةو
واالجتماعي ،و لس الوصاية ،واللتنة املؤقتة التابعة للتمعيأة العامأة) وللمنظمأات التاليأة أبن تطلأإ
احملكمة فتاء ا يف املسائل القانونية الناشاة يف طار دنشطتها (الفقرة  2م .املاةة  96م .امليثا ):
منظمة العمل الدولية؛
منظمة األغ ية والزراعة لألمم املتحدة؛
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة؛
منظمة الطاان املدين الدويل؛
منظمة الصحة العاملية؛
البنك الدويل؛
مؤسسة التمويل الدولية؛
املؤسسة الدولية للتنمية؛
صندو النقد الدويل؛
االحتاة الدويل لالتصاالت؛
املنظمة العاملية لألرصاة ايوية؛
املنظمة البحرية الدولية؛
املنظمة العاملية للملكية الفكرية؛
الصندو الدويل للتنمية الزراعية؛
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية؛
الوكالة الدولية للطاقة ال ريةذ
 - 41وتأأرة ،علأأى سأأبيل االسأأتاناس ،قائمأأة ابلصأأكوك الدوليأأة الأأيت تأأن علأأى اختصأأاص احملكمأأة يف
صدار الفتاوى يف املوقع الشبكي للمحكمة (حتت عنوان ”)“ecnetéCmoCذ
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الفصل الثالث
تنظيم احملكمة
ألف  -التكوين
 - 42تتفلر حمكمة العدل الدولية م 15 .قاضأيا تنتخأبهم ايمعيأة العامأة و لأس األمأ .لواليأة مأدهتا
تس أأع سأ أأنواتذ ويتتأ أأدة تكوينهأ أأا مبقأ أأدار الثلأ أأث كأ أأل أ أأال سأ أأنواتذ وسأ أأتترى يف الربأ أأع األخأ أأا مأ أأ.
عاه  2017انتخاابت التتديد القاةه ال و سيبدد سراينه يف  6شباط/فرباير 2018ذ
 - 43ويف  31متوئ/يولي أ أأه  ،2017ك أ أأان تك أ أأوي .احملكم أ أأة عل أ أأى النح أ أأو الت أ أأايل :الس أ أأيد روين دبرا أ أأاه
(فرنسأأا) ،رئيس أاس؛ والسأأيد عبأأد القأأوو دلأأد يوسأأر (الصأأومال) ،انئب أاس لل أرئيس؛ والسأأيد يساشأأي دوواةا
(الي أأاابن) ،والس أأيد بي أأرت تومك أأا (س أألوفاكيا) ،والس أأيد حمم أأد بنون أأة (املغ أأرب) ،والس أأيد دنطوني أأو دوغوس أأتو
كانس أأاةو ترين أأداة (الربائي أأل) ،والس أأيد كريس أأتوفر غرين أأووة (اململك أأة املتح أأدة) ،والس أأيدة ش أأوو انتش أأ.
(الص أ ) ،والسأأيدة ج أوان ذ ةونو يأأو (الأأوالايت املتحأأدة األمريكيأأة) ،والسأأيد جيورجيأأو غأأااي ( يطاليأأا)،
والسأأيدة جوليأأا سأأيبوتيندو (دوغنأأدا) ،والسأأيد ةالفأأا هبانأأدارو (اهلنأأد) ،والسأأيد ابتريأأك ليبتأأون روبنسأأون
(جامايكا) ،والسيد جيمس ريتشارة كراوفورة (دسرتاليا) ،والسيد كايل غيفورغيان (االحتاة الروسي) ،قضا سةذ
الرئيس وانئب الرئيس
أإ ال أرئيس (وفقأأا للمأأاةة  21مأأ .النظأأاه األساسأأي) كأأل
ئيس وانئأ َ
 - 44ينتخأأإ دعضأأاء احملكمأأة ال أر َ
ال سنوات ابالقرتاع السروذ وينوب انئإ الرئيس ع .الرئيس يف غيابه ،دو يف حالة عتأز عأ .ممارسأة
مهامه ،دو يف حالة شغور منصأإ الأرئيسذ ومأ .مجلأة مهأاه الأرئيس دن يقأوه مبأا يلأي( :د) يأردس جلسأات
احملكمة ويوجه دعماهلا ويشأري علأى ةارهتأا؛ (ب) يتفكأد ،يف مجيأع القضأااي املعروضأة علأى احملكمأة ،مأ.
آراء األطأراي فيمأأا يتعلأأق ابملسأأائل ا جرائيأأة؛ ويسأأتدعي ،هلأ ا الغأأرض ،وكأأالء األطأراي االجتمأأاع بأأه
يف دق أأرب وق أأت ممك أأ .بع أأد تعيي أأنهم ،وبع أأد ذل أأك كلم أأا اقتض أأى األم أأر ذل أأك؛ ( ) ي أأدعو األطأ أراي
التصري على أو ميكأ .معأه ألو دمأر قأد تصأدر احملكمأة بشأفن طلأإ لرشأارة بتأدابا حتفظيأة دن حيقأق
األ أأر املنشأأوة منأأه؛ (ة) صذن بتصأأحيا فأأوة دو غلأأط يأأرة يف مسأأتند يوةعأأه دحأأد األط أراي د نأأاء املرافعأأة
اخلطية؛ ( أ) يقوه ،عندما تقرر احملكمة يف قضية م .قضااي املنائعات دو طلإ م .طلبأات الفتأوى تعيأ
خأرباء قضأأائي للتلأأوس مأأع ياأأة احملكمأأة ةون دن يكأأون هلأأم حأأق التصأأويت ،ابختأأاذ ا جأراءات الالئمأأة
للحصأأول علأأى مجيأأع املعلومأأات ذات الصأألة ابختيأأار اخل أرباء القضأأائي ؛ (و) يوجأأه املأأداوالت القضأأائية
للمحكم أأة؛ (ئ) يك أأون ل أأه صأ أأوت ترجيح أأي يف حال أأة تس أأاوو األص أ أوات خ أأالل امل أأداوالت القضأ أأائية؛
( ) يكأأون كأأم منصأأبه عضأوا يف يأأان الصأأياغة مأأا ت يكأأ .تالفأأا لأردو األغلبيأأة يف احملكمأأة ،ويف أ
احلالة حيل حمله انئإ الأرئيس دو ،ن تعأ ر ذلأك ،قأاض اثلأث تنتخبأه احملكمأة؛ (ط) يكأون كأم منصأبه
عضوا يف ةائرة ا جراءات املسأتعتلة الأيت تشأكلها احملكمأة كأل سأنة؛ (و) يوقأع دحكأاه احملكمأة وفتاوا أا
ودوامر أأا ،عأأالوة علأأى احملاضأأر؛ (ك) يتلأأو الق أرارات القضأأائية للمحكمأأة يف ايلسأأات العلنيأأة؛ (ل) ي أردس
ينأأة ش أأؤون امليزاني أأة وا ةارة للمحكم أأة؛ (ه) يلق أأي كلم أأة دمأأاه ممثل أأي ال أأدول األعض أأاء يف األم أأم املتح أأدة
خالل انعقاة ايلسات العامة لدورة ايمعية العامة يف نيويورك ابتغأاء عأرض تقريأر حمكمأة العأدل الدوليأة؛
(ن) يستقبل ،يف مقر احملكمة ،رؤسأاء الأدول واحلكومأات وغأا م مأ .كبأار الشخصأيات خأالل الأزايرات
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الرمسيأأةذ وحينمأأا ال تكأأون احملكمأأة منعقأأدة ،ميكأأ .دن يأأدعى الأرئيس
األوامر ا جرائيةذ

القيأأاه دملأأة دمأأور ،منهأأا صأأدار

رئيس قلم احملكمة وانئبه
 - 45رئيس قلأم احملكمأة أو السأيد فيليأإ كأوفرور ،البلتيكأي اينسأيةذ ويف  3شأباط/فرباير ،2014
دعاة القضاة انتخابه لشغل أ الوظيفأة لواليأة اثلثأة مأدهتا سأبع سأنوات اعتبأارا مأ 10 .شأباط/فرباير 2014ذ
وكأأان السأأيد كأأوفرور قأأد انتخأأإ رئيسأأا لقلأأم احملكمأأة للمأأرة األو يف  10شأأباط/فرباير  ،2000هت دعيأأد
انتخابه يف  8شباط/فرباير ( 2007يرة تبيان مهاه رئيس القلم يف الفقرات م 69 65 .دةان )ذ
 - 46وانئأأإ رئ أأيس قل أأم احملكم أأة أأو ج أأان  -بيلي أأه ف أأومييت ،الك أأاماوين اينس أأيةذ وق أأد انتخ أأإ هل أ ا
املنصإ يف  11شباط/فرباير  2013لوالية مدهتا سبع سنوات اعتبارا م 16 .آذار/مارس 2013ذ
دائرة اإلجراءات املستعجلة ،وجلنة شؤون امليزانية واإلدارة ،واللجان األخرى
 - 47تشأأكل احملكمأأة سأأنواي ،وفقأأا للمأأاةة  29مأأ .نظامهأأا األساسأأي ،ةائأأرة لرج أراءات املسأأتعتلةذ
وقد كان تشكيل تلك الدائرة يف  31متوئ/يوليه  2017على النحو التايل:

األعضاء:
السيد دبرا اه ،رئيس احملكمة
السيد يوسر ،انئإ رئيس احملكمة
السيدة شوو والسيدة ةونو يو ،والسيد غااي ،قضاة

العضوان البديالن:
السيد كانساةو ترينداة والسيد غيفورغيان ،قاضيانذ
 - 48وش أأكلت احملكم أأة ديض أأا ي أأاان لتيس أأا دةاء مهامه أأا ا ةاري أأةذ ويف  31متوئ/يولي أأه  ،2017ك أأان
تشكيل تلك اللتان على النحو التايل:
(د)

ينة شؤون امليزانية وا ةارة :رئيس احملكمة السيد دبرا اه (رئيس اللتنأة)؛ وانئأإ رئأيس احملكمأة
السأأيد يوسأأر؛ والقضأأاة السأأيد تومكأأا ،والسأأيد غرينأأووة ،والسأأيدة شأأوو ،والسأأيدة سأأيبوتيندو،
والسيد هباندارو؛

(ب)

ينأة الالئحأأة :القاضأي السأأيد دواةا (رئأيس اللتنأأة)؛ والقضأاة السأأيد كانسأاةو ترينأأداة ،والسأأيدة
ةونو يو ،والسيد غاجا ،والسيد روبنسون ،والسيد كروفورة ،والسيد غيفورغيان؛

( )

ينأ أ أأة املكتبة:القاضأ أ أأي السأ أ أأيد كانسأ أ أأاةو ترينأ أ أأداة (رئأ أ أأيس اللتنأ أ أأة)؛ والقضأ أ أأاة السأ أ أأيد غاجأ أ أأا،
والسيد هباندارو ،والسيد غيفورغيانذ

القضاة اخلاصون
 - 49وفقأأا للمأأاةة  31مأأ .النظأأاه األساسأأي ،جيأأوئ لألط أراي الأأيت لأأيس يف ياأأة احملكمأأة قأأاض مأأ.
جنسيتها دن ختتار قاضيا خاصا ألغراض القضية اليت هتمهاذ
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 - 50وبلغ عدة املرات اليت اختارت فيها الدول األطراي خالل الفرتة قيأد االسأتعراض قضأاة خاصأ
ياأة احملكمأة بصأفته
 23مرة ،حيث قاه هب املهاه  13فرةا ( ذ ميك .اختيار الفرة نفسأه لالنضأماه
قاضيا خاصا يف دكثر م .قضية)ذ
ياأأة احملكمأأة يف القضأأااي الأأيت كانأأت موضأأوع ق أرار هنأأائي
 - 51والقضأأاة اخلاصأأون ال أ ي .انضأأموا
خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير دو اليت دةرجت يف ايدول يف  31متوئ/يوليه  2017م:
() 1

يف القض أأية املتعلق أأة ابألنش أأطة املس أألحة يف قل أأيم الكونغ أأو (مجهوري أأة الكونغ أأو الدميقراطي أأة ض أأد
دوغندا) ،السيد جو فر وف .املختار قاضيا خاصا م .قبل مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

() 2

يف القضية املتعلقة ببعض األنشطة اليت تقوه هبا نيكاراغوا يف املنطقة احلدوةية (كوستاريكا ضأد
نيكاراغوا) ،السيد جون ةوغارة املختأار قاضأيا خاصأا مأ .قبأل كوسأتاريكا ،والسأيد جلبأا غيأوه

() 3

يف القضأأية املتعلقأأة اباللت أزاه ابلتفأأاوض بشأأفن منف أ احملأأيط اهلأأاةئ (بوليفيأأا ضأأد شأأيلي) ،السأأيد
يأأر ةوةو املختأأار قاضأأيا خاصأأا مأأ .قبأأل ةولأأة بوليفيأأا املتعأأدةة القوميأأات ،والسأأيد ةوانلأأد هذ
ماكرو املختار قاضيا خاصأا مأ .قبأل شأيليذ وكانأت شأيلي قأد اختأارت يف البدايأة السأيدة لأويز
ياة احملكمة بصفتها قاضية خاصة؛ وبسبإ استقالة أ األخأاة مأ .منصأبها
دربور لتنضم
يف  26داير/مايو  ،2017اختارت شيلي السيد ةوانلد هذ ماكرو للغرض ذاته؛

() 4

يف القضأأية املتعلقأأة مبسأأفلة تعي أ حأأدوة ايأأري القأأارو ب أ نيكأأاراغوا وكولومبيأأا خأأار نطأأا
 200مي أأل أأرو م أأ .س أأاحل نيك أأاراغوا (نيك أأاراغوا ض أأد كولومبي أأا) ،الس أأيد ليَنس أأد سأ أ َكتنسكوي

() 5

يف القضأأية املتعلقأأة ابالنتهاكأأات املزعومأأة للحقأأو السأأياةية واجملأأال البحأأرو يف البحأأر الكأأارييب
(نيكاراغوا ضد كولومبيا) ،كانت نيكاراغوا قد اختارت دول األمر السيد جيلبا غيوه لينضم

() 6

يف القض أأيت املض أأمومت املتعلقت أ بتعي أ احل أأدوة البحري أأة يف البح أأر الك أأارييب واحمل أأيط اهل أأاةئ
(كوستاريكا ضد نيكاراغوا) وابحلأدوة الربيأة يف ايأزء الشأمايل مأ .يسأال بورتيأوس (كوسأتاريكا
ضأأد نيكأأاراغوا) ،السأأيد برونأأو سأأيما املختأأار قاضأأيا خاصأأا مأأ .قبأأل كوسأأتاريكا ،والسأأيد عأأون
شوكت اخلصاونة (األرةن) املختار قاضيا خاصا م .قبل نيكاراغوا؛

() 7

يف قضأأية االلتزامأأات املتعلقأأة ابملفاوضأأات املتصأألة بوقأأر سأأبا التسأألا النأأووو ونأأزع السأأال
النأ أأووو (جأ أأزر مارشأ أأال ضأ أأد اهلنأ أأد) ،السأ أأيد حمم أ أأد دأ أأاوو املخت أ أأار قاضأ أأيا خاص أ أأا مأ أأ .قب أ أأل

املختار قاضيا خاصا م .قبل نيكاراغوا؛

املختأأار قاضأأيا خاصأأا مأأ .قبأأل نيكأأاراغوا ،والسأأيد تشأأارلز ب أراور املختأأار قاضأأيا خاصأأا مأأ .قبأأل
كولومبيا؛

ياة احملكمة بصفته قاضيا خاصا؛ وبسبإ استقالة أ ا األخأا مأ .منصأبه يف  8ديلول/سأبتمرب
 ،2015اختأأارت نيكأأاراغوا السأأيد يأأر ةوةو للغأأرض ذاتأأهذ واختأأارت كولومبيأأا السأأيد ةيفيأأد
ياة احملكمة بصفته قاضيا خاصا؛
كارون لينضم

جزر مارشال؛
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() 8

يف قضأأية االلتزامأأات املتعلقأأة ابملفاوضأأات املتصأألة بوقأأر سأأبا التسأألا النأأووو ونأأزع السأأال
الن أأووو (ج أأزر مارش أأال ض أأد ابكس أأتان) ،الس أأيد حمم أأد د أأاوو املخت أأار قاض أأيا خاص أأا م أأ .قب أأل

() 9

يف قضأأية االلتزامأأات املتعلقأأة ابملفاوضأأات املتصأألة بوقأأر سأأبا التسأألا النأأووو ونأأزع السأأال
النووو (جزر مارشال ضد اململكة املتحدة) ،السيد حممد دأاوو املختأار قاضأيا خاصأا مأ .قبأل

جزر مارشال؛

جزر مارشال؛

( )10يف القضية املتعلقة بتعي احلدوة البحرية يف احمليط اهلندو (الصومال ضد كينيأا) ،السأيد جيلبأا
غيوه املختار قاضيا خاصا م .قبل كينيا؛
( )11يف القضية املتعلقة ابلنزاع حول وضع واستخداه ميا اجملرى املائي سأيالال (شأيلي ضأد بوليفيأا)،
السأأيد برونأأو سأأيما املختأأار قاضأأيا خاصأأا مأأ .قبأأل شأأيلي ،والسأأيد يأأر ةوةو املختأأار قاضأأيا
خاصا م .قبل ةولة بوليفيا املتعدةة القوميات؛
( )12يف القض أأية املتعلق أأة ابحلص أأاانت وا جأ أراءات اينائي أأة (غيني أأا االس أأتوائية ض أأد فرنس أأا) ،السأ أأيد
جيمس كاتيكا املختار قاضيا خاصا م .قبل غينيا االستوائية؛

( )13يف القضأأية املتعلقأأة بأأبعض األصأأول ا يرانيأأة (مجهوريأأة ي أران ا سأأالمية ضأأد الأأوالايت املتحأأدة
األمريكية)  ،السيد ةافيد كارون املختار قاضيا خاصا م .قبل الوالايت املتحدة األمريكية؛
( )14يف القضية املتعلقة بتطبيق االتفاقية الدولية لقمع متويل ا ر أاب واالتفاقيأة الدوليأة للقضأاء علأى
التمييأأز العنصأأرو بكافأأة دشأأكاله (دوكرانيأأا ضأأد االحتأأاة الروسأأي) ،السأأيد فاوسأأتو بوكأأار املختأأار
قاضأأيا خاصأأا مأأ .قبأأل دوكرانيأأا ،والسأأيد ليَنسأأد سأ َكتنسكوي املختأأار قاضأأيا خاصأأا مأأ .قبأأل االحتأأاة
الروسي؛

( )15يف القضية املتعلقة بطلإ عاةة النظر يف احلكم املؤرخ  23داير/مايو  2008يف القضية املتعلقة
ابلسأأياةة علأأى بيأأدرا برانكأأا/بوالو ابتأأو بوتأأه ،وميأأدل روكأأس ،وسأأاو ليأأد (ماليزاي/سأأنغافورة)
(مأأاليزاي ضأأد سأأنغافورة) ،السأأيد جأأون ةوغأأارة املختأأار قاضأأيا خاصأأا مأأ .قبأأل مأأاليزاي ،والسأأيد
جيلبا غيوه املختار قاضيا خاصا م .قبل سنغافورةذ

ابء  -االمتيازات واحلصاانت
 - 52مبوجإ املاةة  19م .النظاه األساسي للمحكمة” ،يتمتع دعضأاء احملكمأة يف مباشأرة وظأائفهم
ابالمتيائات واحلصاانت الدبلوماسية“ذ
 - 53وعمال ابلرسالت املتباةلت ب رئيس احملكمة ووئير الشؤون اخلارجيأة يف ولنأدا ،املأؤرخت 26
حزيران/يوني أ أأه  ،1946ابت دعض أ أأاء احملكمأ أ أأة بص أ أأفة عام أ أأة يتمتعأ أ أأون ب أ أ أ ات االمتي أ أأائات واحلصأ أ أأاانت
والتسأأهيالت والصأأالحيات املمنوحأأة لرؤسأأاء البعثأأات الدبلوماسأأية املعتمأأدي .لأأدى جاللأأة ملأأك ولنأأدا
( ،CIJ Actes et documents no 6الصفحات  211-204و )217-214ذ
 - 54ومبوجإ القرار ( 90ة )1-املؤرخ  11كانون األول/ةيسمرب ( 1946املرجع نفسه ،الصفحات
 ،)215-210دق أأرت ايمعي أأة العام أأة االتفاق أأات املربمأ أأة م أأع حكوم أأة ولن أأدا يف حزيران/يونيأ أأه 1946
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ودوصأأت مبأأا يلأأي :ذا كأأان قأأاض يقطأأ .يف بلأأد آخأأر غأأا بلأأد كأأي يكأأون بصأأورة ةائمأأة حتأأت تصأأري
ا حملكمة ،فينبغي دن متنا له االمتيائات واحلصاانت الدبلوماسأية خأالل فأرتة قامتأه نأاك؛ وينبغأي دن ميأنا
القضأاة كأل التسأهيالت ملغأاةرة البلأد الأ و يوجأدون فيأه ،مأ .دجأل ةخأأول البلأد الأ و تعقأد فيأه احملكمأأة
جلس أأاهتا ومغاةرت أأه؛ كم أأا ينبغ أأي دن يتمتعأ أوا يف مجي أأع البل أأدان ال أأيت ق أأد مي أأرون هب أأا د ن أأاء دس أأفار م املقرتن أأة
مبمارسأ أأة مهأ أأامهم ،دميأ أأع االمتيأ أأائات واحلصأ أأاانت والتسأ أأهيالت الأ أأيت متنحهأ أأا تلأ أأك البلأ أأدان للمبعأ أأو
الدبلوماسي ذ
 - 55ويف القأرار نفسأه ،دوصأت ايمعيأأة العامأة سألطات الأدول األعضأأاء يف األمأم املتحأدة ابالعأرتاي
دوائ مرور األمم املتحدة ال و تصدر احملكمة للقضاة وقبولهذ وما فتات جأوائات املأرور أ تصأدر منأ
ايوائات اخلاصة ابحملكمة تشبه يف شكلها جوائات املأرور الأيت يصأدر ا األمأ
عاه 1950؛ وكانت
العاه لألمم املتحدةذ ومن شباط/فرباير  ،2014فوضت احملكمة مهمة صدار جوائات املرور مكتأإ
األم أأم املتح أأدة يف جني أأرذ وجأ أوائات امل أأرور ايدي أأدة مص أأممة وف أأق من أأوذ جأ أوائات الس أأفر ا لكرتوني أأة،
وتستويف دحد معايا منظمة الطاان املدين الدويلذ
 - 56وعأأالوة عل أأى ذل أأك ،تأأن الفق أأرة  8م أأ .املأأاةة  32م أأ .النظ أأاه األساسأأي للمحكم أأة عل أأى دن
”تعفى الرواتإ واملكافآت والتعويضات [اليت يتلقا ا القضاة ورئيس القلم] م .الضرائإ كافة“ذ

جيم  -املقر
 - 57يوجأد مقأأر احملكمأة يف ال أأاو؛ غأا دن ذلأأك ال حيأول ةون دن تعقأأد احملكمأة جلسأأاهتا وتضأأطلع
مبهامها يف دو مكان آخر كلما استصوبت احملكمة ذلك (الفقأرة  1مأ .املأاةة  22مأ .النظأاه األساسأي؛
واملاةة  55م .الئحة احملكمة)ذ وت يسبق للمحكمة حىت اآلن دن عقدت جلسات خار ال اوذ
 - 58وتشغل احملكمة مكاتإ يف قصر الساله بال اوذ وحيدة اتفا  21شباط/فرباير  ،1946املربه
ب أ األمأأم املتحأأدة ومؤسسأأة كأأارنيغي املسأأؤولة عأأ .ةارة قصأأر السأأاله ،شأأروط اسأأتخداه احملكمأأة هل أ
املباين ،وين على دن تدفع ملؤسسة كارنيغي مقابل ذلك مسامهة سنويةذ ومتت ئايةة قيمة تلأك املسأامهة
عمأأال ابتفاقأأات تكميليأأة دقرهتأأا ايمعيأأة العامأأة يف عأأامي  1951و  ،1958وبتعأأديالت الحقأأةذ وئاةت
املسأ أ أأامهة السأ أ أأنوية املقدمأ أ أأة مأ أ أأ .األمأ أ أأم املتحأ أ أأدة مؤسسأ أ أأة كأ أ أأارنيغي لتبلأ أ أأغ  1 361 651يأ أ أأورو يف
عاه  2016و  1 375 080يورو يف عاه 2017ذ
 - 59وتعتزه املؤسسة ،يف النصأر الثأاين مأ .عأاه  ،2017طأال عمليأة تفاعليأة لتقيأيم مسأتوى اخلأدمات
املطلوب يف قصر الساله ،و و ما م .شفنه دن يتيا عداة اتفا منقا سيقده ايمعية العامةذ
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الفصل الرابع
قلم احملكمة
 - 60احملكمة أي جهأائ األمأم املتحأدة الرئيسأي الوحيأد الأ و ميلأك ةارة خاصأة بأه (انظأر املأاةة 98
م أأ .امليث أأا )ذ وقل أأم احملكم أأة أأو األمان أأة الدولي أأة الدائم أأة للمحكم أأةذ وحي أأث ن احملكم أأة يا أأة قض أأائية
ومؤسسأة ةوليأأة ،فأ ن ةور قلأم احملكمأأة يتمثأأل يف تأوفا الأأدعم القضأأائي والعمأل كتهأأائ ةارو ةائأأمذ ولأ ا
ف ن دنشطة قلم احملكمة ي دنشطة ةارية وقضائية وةبلوماسيةذ
 - 61وترة مهاه القلم مفصلة يف تعليمات يضعها رئيس القلم وتوافق عليها احملكمة (انظر الفقأرت 2
و  3مأأ .املأأاةة  28مأأ .الالئحأأة)ذ وقأأد اعتمأأدت احملكمأأة ،يف آذار/مأأارس  ،2012صأأيغة تعليمأأات قلأأم
احملكمة الناف ة حاليا (انظر التقرير السنوو ع .الفرتة  ،2012-2011الفقرة )66ذ
 - 62وتع أ احملكمأأة مأأوظفي القلأأم بنأأاء علأأى اقرتاحأأات مأأ .رئأأيس القلأأم ،ويتأأو رئأأيس القلأأم تعي أ
موظفي القلم م .فاة اخلدمات العامة مبوافقأة رئأيس احملكمأةذ ويعأ رئأيس قلأم احملكمأة املأوظف املأؤقت ذ
وحتأأدة شأأروط العمأأل مبوجأأإ النظأأاه األساسأأي للمأأوظف ال أ و اعتمدتأأه احملكمأأة (انظأأر املأأاةة  28مأأ.
الالئحة)ذ وبصفة عامة ،يتمتع موظفو قلم احملكمة ابالمتيائات واحلصاانت نفسأها الأيت يتمتأع هبأا دعضأاء
البعثات الدبلوماسية م .رتبة مما لة يف ال اوذ كما يتمتعون م .حيث دجور م ومعاشاهتم بأنفس احلقأو
اليت يتمتع هبا موظفو األمانة العامة لألمم املتحدة م .الفاات دو الرتإ املعاةلةذ
 - 63وحتدة احملكمة اهليكل التنظيمي لقلم احملكمأة بنأاء علأى اقرتاحأات مأ .رئأيس القلأمذ ويتأفلر قلأم
احملكمأة مأأ .أأال ةارات وتسأأع شأعإ تقنيأأة (انظأأر اهليكأأل التنظيمأأي لقلأم احملكمأأة املرفأأق هبأ ا التقريأأر)ذ
ويسأأاعد كأأال مأأ .رئأأيس احملكمأأة ورئأأيس القلأأم مسأأاعد خأأاص (برتبأأة ي)3-ذ ولكأأل عضأأو مأأ .دعضأأاء
احملكمة كاتإ قضائي يساعد (برتبأة ي)2-ذ و أؤالء املوظفأون القأانونيون املعأاونون اخلمسأة عشأر ،و ن
كأأانوا معأأاري .للقض أأاة ،يعتأأربون ديض أأا مأأوظف يف قل أأم احملكمأأة ملحق أ ةاراي إبةارة الشأأؤون القانوني أأةذ
وجيرو الكتبة القضائيون البحو الالئمة ألعضاء احملكمة والقضاة اخلاصأ  ،ويعملأون حتأت مسأؤوليتهمذ
ويقوه  15كاتبا ،م ديضا م .موظفي قلم احملكمة ،مبساعدة دعضاء احملكمة والقضاة اخلاص ذ
 - 64ويبلغ موع الوظائر يف قلم احملكمة يف الوقت الرا  116 .وظيفة ،منها  60وظيفة م .الفاة
الفنية والفاات العليا (كلها وظائر ةائمة) ،و  56وظيفة م .فاة اخلدمات العامةذ
رئيس قلم احملكمة
 - 65رئأأيس قلأأم احملكمأأة (املأأاةة  21مأأ .النظ أأاه األساسأأي) مسأأؤول عأأ .مجيأأع ةارات وشأأعإ قل أأم
احملكمأأةذ و أأو يتأأو  ،مبوجأأإ دحكأأاه املأأاةة  1مأأ .التعليمأأات املتعلقأأة بقلأأم احملكمأأة” ،ا ش أراي علأأى
املأأوظف  ،و أأو وحأأد املخأأول بتوجيأأه دعمأأال قلأأم احملكمأأة ال أ و يتأأو ر سأأته“ذ ويكأأون رئأأيس القلأأم يف
هنوضه مبهامه مسؤوال دماه احملكمةذ وةور ال ي ايوانإ :قضائي وةبلوماسي و ةاروذ
 - 66وتش أأمل امله أأاه القض أأائية ل أرئيس القل أأم عل أأى اخلص أأوص امله أأاه املتعلق أأة ابلقض أأااي املعروض أأة عل أأى
احملكمأأةذ ويف أ ا الصأأدة ،يقأأوه املسأأتل ،يف مجلأأة دمأأور ،ابملهأأاه التاليأأة( :د) حيفأ ايأأدول العأأاه يميأأع
القض أأااي ،و أأو مس أأؤول ع أأ .تس أأتيل الواثئ أأق يف ملف أأات القض أأااي؛ (ب) ي أأدير ا جأ أراءات يف القض أأااي؛
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( ) حيضر شخصيا دو ميثل م .قبل انئبه يف اجتماعات احملكمأة وةوائر أا؛ ويقأده دو مسأاعدة مطلوبأة،
ويت أأو مس أأؤولية ع أأداة تق أأارير دو حماض أأر تل أأك االجتماع أأات؛ (ة) يوق أأع عل أأى مجي أأع األحك أأاه والفت أأاوى
واألوام أأر الص أأاةرة ع أأ .احملكم أأة وعل أأى احملاض أأر؛ (ا) يتعه أأد العالق أأات م أأع األطأ أراي يف القض أأااي ،و أأو
مس أأؤول بص أأفة خاص أأة ع أأ .اس أأتاله واثئ أأق متنوع أأة و حالته أأا ،ودمهه أأا طلب أأات رف أأع ال أأدعاوى (الطلب أأات
واالتفاقأأات اخلاصأأة) ومجيأأع املأ كرات اخلطيأأة؛ (و) يكفأأل ترمجأأة وطبأأع ونشأأر األحكأأاه والفتأأاوى واألوامأأر
الصأأاةرة عأأ .احملكمأأة وامل أ كرات والبيأأاانت اخلطيأأة وحماضأأر ايلسأأات العلنيأأة يف كأأل قضأأية ،وكأأل الواثئأأق
األخ أأرى ال أأيت ق أأد تق أأرر احملكم أأة نش أأر ا؛ (ئ) أأو الق أأيسم عل أأى دخت أأاه وةمغ أأات احملكم أأة وحمفوظاهت أأا ودو
حمفوظأأات دخأأرى يعهأأد هبأأا احملكمأأة (مبأأا يف ذلأأك حمفوظأأات حمكمأأة العأأدل الأأدويل الدائمأأة وحمكمأأة
نورمربل العسكرية الدولية)ذ
 - 67وتشأأمل الواجبأأات الدبلوماسأأية لأرئيس قلأأم احملكمأأة مأأا يلأأي( :د) يتأأو مهأأاه العالقأأات اخلارجيأأة
للمحكمأة ويعمأأل مبثابأأة قنأأاة التواصأأل فيمأأا بأ احملكمأأة واخلأأار ؛ (ب) يأأدير شأأؤون املراسأأالت اخلارجيأأة،
مب أأا فيه أأا املراسأ أأالت املتص أألة ابلقض أأااي ،ويقأ أأده ك أأل مأ أأا يطل أأإ م أأ .استشأ أأارات؛ ( ) ي أأدير العالقأ أأات
ذات الطابع الدبلوماسي ،وال سيما مع دجهزة األمم املتحدة والدول األعضاء فيها ومع املنظمات الدوليأة
األخأأرى وحكوم أأة البل أأد ال أ و يقأأع في أأه مق أأر احملكم أأة؛ (ة) يتعه أأد العالقأأات م أأع الس أألطات احمللي أأة وم أأع
الص أ أأحافة؛ (ا) يتحم أ أأل مس أ أأؤولية ا ع أ أأاله فيم أ أأا يتعل أ أأق أبنش أ أأطة احملكم أ أأة ومنش أ أأوراهتا ،مب أ أأا يف ذل أ أأك
النشرات الصحفيةذ
 - 68وتشمل املهاه ا ةارية لرئيس قلم احملكمة ما يلي( :د) ا ةارة الداخلية لقلم احملكمأة؛ (ب) ةارة
الش أ أأؤون املالي أ أأة ،وفق أ أأا لرجأ أ أراءات املالي أ أأة لألم أ أأم املتح أ أأدة ،وبص أ أأفة خاصأ أ أة ع أ أأداة امليزاني أ أأة وتنفيأ أ أ ا؛
( ) ا شأ أراي عل أأى مجي أأع امله أأاه ا ةاري أأة وعل أأى دعم أأال الطباع أأة؛ (ة) اخت أأاذ الرتتيب أأات الالئم أأة لت أأوفا
ما تطلبه احملكمة مأ .دعمأال الرتمجأة التحريريأة والشأفوية لغأيت احملكمأة الأرمسيت (ا نكليزيأة والفرنسأية)
والتحقق منهاذ
 - 69وعم أأال ابلرس أأالت املتب أأاةلت وبقأ أرار ايمعي أأة العام أأة ( 90ة ،)1-عل أأى النح أأو املش أأار لي أأه يف
الفقأرت  53و  54دعأأال  ،ختأأول لأرئيس القلأأم نفأأس االمتيأأائات واحلصأأاانت الأأيت ختأأول لرؤسأأاء البعثأأات
الدبلوماسية يف ال او ،وختول له يف رحالته ةول اثلثة مجيع االمتيائات واحلصاانت والتسهيالت الأيت
متنا للمبعو الدبلوماسي ذ
 - 70ويساعد انئإ رئيس قلم احملكمة (املاةة  27م .الالئحة) رئيس القلم ويقوه مقامه يف غيابهذ

17-14050

21/75

A/72/4

الفصل اخلامس
األنشطة القضائية للمحكمة
املستعرضة
ألف  -قضااي املنازعات قيد النظر خالل الفرتة
َ
 - 1مشروع غابشيكوفو  -انغيماروس (هنغاراي/سلوفاكيا)

 - 71يف  2متوئ/يوليه  ،1993دشعرت مجهورية نغاراي ومجهورية سلوفاكيا معأا احملكمأة بتوقيأع اتفأا
خأاص يف  7نيسأأان/دبريل  ،1993يقضأأي أبن تعأرض علأأى احملكمأأة بعأأض املسأائل النامجأأة عأأ .خالفأأات
تتعلأ أ أأق بتنفي أ أ أ و هنأ أ أأاء معا أ أ أأدة  16ديلول/سأ أ أأبتمرب  1977املتعلقأ أ أأة إبنشأ أ أأاء وتشأ أ أأغيل شأ أ أأبكة سأ أ أأدوة
غابش أأيكوفو  -انغيمأ أأاروس (انظأ أأر التقري أأر السأ أأنوو عأ أأ .الف أ أرتة )1993-1992ذ ويف حكمهأ أأا املأ أأؤرخ
 25ديلول/سأأبتمرب  ،1997قامأأت احملكمأأة ،وقأأد بتأأت يف املسأأائل الأأيت عرضأأها الطرفأأان ،بأأدعوة الأأدولت
دن تتفاوضأأا بنيأأة حسأأنة لضأأمان حتقيأأق د أأداي معا أأدة عأأاه  1977الأأيت دعلنأأت دهنأأا ال تأزال انف أ ة
املفع أ أأول ،ودن تراعي أ أأا يف الوق أ أأت نفس أ أأه احلال أ أأة الفعلي أ أأة ال أ أأيت نش أ أأفت منأ أ أ ع أ أأاه 1989ذ ويف  3ديل أ أأول/
س أأبتمرب  ،1998دوةع أأت س أألوفاكيا ل أأدى قل أأم احملكم أأة طلب أأا إبص أأدار حك أأم ض أأايف يف القض أأيةذ وردت
سألوفاكيا دن صأأدار حكأأم ضأأايف دمأأر ضأأرورو بسأأبإ عأأده رغبأأة نغأأاراي يف تنفيأ احلكأأم الأ و دصأأدرته
احملكم أأة يف تل أأك القض أأية يف  25ديلول/س أأبتمرب ( 1997انظ أأر النش أأرة الص أأحفية رق أأم  28/98املؤرخ أأة
 3ديلول/س أأبتمرب )1998ذ ودوةع أأت نغ أأاراي ض أأم .دج أأل  7ك أأانون األول/ةيس أأمرب  1998احمل أأدة م أأ.
رئ أأيس احملكم أأة بي أأاان خطي أأا تبأ أ في أأه موقفه أأا م أأ .طل أأإ س أألوفاكيا ص أأدار حك أأم ض أأايف (انظ أأر النش أأرة
الصحفية رقم  31/98املؤرخة  7تشري .األول/دكتوبر )1998ذ واستفنر الطرفان فيما بعأد املفاوضأات
بينهما وواصال بالل احملكمة ابنتظاه ع .التقده احملرئ فيهاذ
 - 72ويف رسأ أأالة موجهأ أأة مأ أأ .وكيأ أأل سأ أألوفاكيا مؤرخأ أأة  30حزيران/يونيأ أأه  ،2017طلبأ أأت احلكومأ أأة
السلوفاكية دن ”تستل احملكمة وقر ةعوا ا املقامة ع .طريق طلإ صأدار حكأم ضأايف يف القضأية“ذ
ويف رسأالة مؤرخأة  12متوئ/يوليأأه  ،2017ذكأر وكيأأل نغأاراي دن حكومأأة بلأد ”ملتعأأارض وقأر الأأدعوى
املقامة ع .طريق طلإ سلوفاكيا املؤرخ  3ديلول/سبتمرب  1998م .دجل صدار حكم ضايف“ذ
 - 73ودخط أأرت احملكم أأة ال أأوكيل  ،يف رس أأالة موجه أأة ليهم أأا بت أأاريخ  18متوئ/يولي أأه  ،2017ابلقأ أرار
ال و اخت ته أبن تستل وقر الدعوى ع .طريأق طلأإ سألوفاكيا صأدار حكأم ضأايف ،ودعلمتهمأا أبهنأا
دحاطأأت علمأأا أبن كأأل طأأري احأأتف قأأه مبوجأأإ الفقأأرة  3مأأ .امل أاةة  5مأأ .االتفأأا اخلأأاص املأأؤرخ
 7نيسأأان/دبريل  1993املأأربه ب أ نغأأاراي وسأألوفاكيا دن يطلأأإ احملكمأأة صأأدار حكأأم ضأأايف حيأأدة
طرائق تنفي احلكم ال و دصدرته يف  25ديلول/سبتمرب 1997ذ

 - 2األنشطة املسلحة يف أراضي الكونغو (مجهورية الكونغو الدميقراطية ضد أوغندا)
 - 74يف  23حزيران/يونيه  ،1999دوةعت مجهورية الكونغو الدميقراطية عريضة تقأيم مبوجبهأا ةعأوى
ضد مجهورية دوغندا بسبإ ”دعمال عدوان مسلا ارتكبت يف انتهاك سافر مليثا األمأم املتحأدة وميثأا
منظمة الوحدة األفريقية“ (انظر التقرير السنوو ع .الفرتة )1999-1998ذ
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 - 75وقأأدمت دوغنأأدا ،يف م أ كرهتا املضأأاةة املوةعأأة لأأدى قلأأم احملكمأأة يف  20نيسأأان/دبريل ،2001
ال مطالبات مضاةة (انظر التقرير السنوو ع .الفرتة )2001-2000ذ
 - 76ويف احلك أأم الص أأاةر يف  19ك أأانون األول/ةيس أأمرب ( 2005انظ أأر التقري أأر الس أأنوو ع أأ .الف أأرتة
 ،)2006-2005خلص أأت احملكم أأة عل أأى اخلص أأوص دن دوغن أأدا ،بقيامه أأا أبنش أأطة عس أأكرية ض أأد
مجهوريأأة الكونغأأو الدميقراطيأأة يف دراضأأي أ األخأأاة ،واحتالهلأأا ملقاطعأأة يتأأورو ،وتقأأدميها الأأدعم الفعلأأي
ق أوات غ أأا نظاميأأة كان أأت تنش أأط يف دراضأأي مجهوري أأة الكونغأأو الدميقراطي أأة ،ق أأد انتهكأأت مب أأدد ع أأده
استخداه القوة يف العالقات الدولية ومبدد عده التدخل؛ وأبهنا انتهكأت التزاماهتأا مبوجأإ القأانون الأدويل
حلق أأو ا نس أأان والق أأانون ال أأدويل ا نس أأاين د ن أأاء األعم أأال العدائي أأة ب أ أ الق أ أوات العس أأكرية األوغندي أأة
والروانديأأة يف كيس أأانغاين؛ وأبهن أأا انتهك أأت التزام أأات دخ أأرى هل أأا مبوج أأإ الق أأانون ال أأدويل حلق أأو ا نس أأان
والقأأانون الأأدويل ا نسأأاين ،مأأ .خأأالل سأألوك قواهتأأا املسأألحة لأأا املأأدني الكونغأأولي  ،وخاصأأة بصأأفتها
سأألطة قائمأأة ابالحأأتالل يف مقاطعأأة يتأأورو؛ وأبهنأأا انتهكأأت التزاماهتأأا مبوجأأإ القأأانون الأأدويل ابرتكأأاب
دف أراة قواهت أأا املس أألحة يف دراض أأي مجهوري أأة الكونغ أأو الدميقراطيأأة دعم أأال هن أأإ للم أوارة الطبيعي أأة الكونغولي أأة
وسلبها واستغالهلا ،وبعده منعها تلك األعمال بصفتها سلطة قائمة ابالحتالل يف مقاطعة يتوروذ
 - 77وخلصت احملكمة ديضا دن مجهورية الكونغأو الدميقراطيأة قأد انتهكأت مأ .جهتهأا االلتزامأات
الواجب أأة عليهأ أأا ئاء دوغنأ أأدا مبوجأ أأإ اتفاقيأ أأة فيينأ أأا للعالقأ أأات الدبلوماسأ أأية لعأ أأاه  1961إبسأ أأاءة معاملأ أأة
األشخاص وعده توفا احلماية هلم وللممتلكات اليت تتمتع ابحلماية مبوجإ االتفاقية امل كورةذ
 - 78ول ا خلصت احملكمة دن كأل طأري يقأع علأى عاتقأه ئاء الطأري اآلخأر واجأإ جأرب الضأرر
احلاصلذ وقضت أبن مسأفلة جأرب الضأرر سأتبت فيهأا احملكمأة ،يف حالأة عأده اتفأا الطأرف  ،واحتفظأت
القضيةذ وقد دبلغ الطرفان احملكمأة منأ ذلأك احلأ بأبعض
هل الغاية ق النظر الحقا يف جراءات
املعلومات املتعلقة ابملفاوضات اليت جيرايهنا م .دجل تسوية مسفلة جرب الضرر ،على النحو املشار ليأه يف
النقطت ( )6و ( )14م .منطو احلكم والفقرات  260و  261و  344م .تعليل احلكمذ
 - 79ويف  13داير/مأأايو  ،2015تلقأأى قلأأم احملكمأأة مأأ .مجهوريأأة الكونغأأو الدميقراطيأأة و يقأأة معنونأأة
”عريضأأة جديأأدة حمكمأأة العأأدل الدوليأأة“ ،يطلأأإ فيهأأا احملكمأأة دن تبأأت يف مسأأفلة جأأرب الضأأرر
الواجإ يمهورية الكونغو الدميقراطية يف القضأيةذ وذكأرت حكومأة مجهوريأة الكونغأو الدميقراطيأة يف تلأك
الو يقة على وجه اخلصوص ما يلي:
”ال منأأاص اآلن مأأ .اعتبأأار املفاوضأأات بشأأفن مسأأفلة جأأرب الضأأرر الواجأأإ يمهوريأأة
الكونغو الدميقراطية على دوغندا قأد دخفقأت ،علأى أو مأا يتضأا مأ .البيأان املشأرتك املوقأع مأ.
الط أرف يف بريت أأوراي ،جنأأوب دفريقي أأا ،يف  19آذار/مأأارس [ 2015يف خت أأاه االجتمأأاع ال أأوئارو
الرابع املعقوة ب الدولت ]؛
وبنأ أ أأاء عل أ أ أأى ذلأ أ أأك ،ح أ أ أأرو ابحملكم أ أ أأة دن تقأ أ أأوه ،عل أ أ أأى النحأ أ أأو املنص أ أ أأوص علي أ أ أأه يف
الفقأ أ أأرة  )6( 345م أ أ أأ .احلكأ أ أأم الص أ أ أأاةر يف  19كأ أ أأانون األول/ةيس أ أ أأمرب  ،2005ابس أ أ أأتاناي
ا جراءات اليت علقتها يف القضية م .دجل حتديد مبلغ جرب الضرر الواجإ على دوغنأدا لصأا
مجهوريأ أأة الكونغأ أأو الدميقراطيأ أأة ،علأ أأى دس أ أاس األةلأ أأة الأ أأيت سأ أأبق دن دحيلأ أأت دوغنأ أأدا والأ أأيت
ستتا للمحكمة“ذ
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 - 80ويف اجتمأأاع عقأأد رئأأيس احملكمأأة مأأع ممثلأأي الط أرف يف  9حزيران/يونيأأه  ،2015دكأأد الوكيأأل
املشارك يمهورية الكونغو الدميقراطية موقر حكومأة بلأد ذ ودشأار وكيأل دوغنأدا ،مأ .جانبأه ،دن حكومأة
بلد ترى دن الشروط الالئمأة حالأة مسأفلة جأرب الضأرر احملكمأة ت تتحقأق ،ودن الطلأإ الأ و قدمتأه
مجهورية الكونغو الدميقراطية يف العريضة املوةعة يف  13داير/مايو  2015سابق ألوانهذ
 - 81وأبمر مؤرخ  1متوئ/يوليه  ،2015قررت احملكمة استاناي النظر يف الدعوى املرفوعة يف القضأية
فيما يتعلق مبسفلة التعويضات ،وحدةت اتريخ  6كانون الثاين/يناير  2016دجال لقياه مجهورية الكونغأو
الدميقراطيأأة إبيأأداع م أ كرة بشأأفن التعويضأأات املسأأتحقة هلأأا يف نظر أأا علأأى دوغنأأدا ،ولقيأأاه دوغنأأدا إبيأأداع
م كرة بشفن التعويضات املستحقة هلا يف نظر ا على مجهورية الكونغو الدميقراطيةذ
 - 82ودشأأارت احملكمأأة كأ لك ،يف دمر أأا ،دن حتديأأد تلأأك اآلجأأال ”ال خيأأل أأق رئيسأأي الأأدولت
يف تق أأدمي التوجيه أأات ا ض أأافية املش أأار ليه أأا يف البي أأان املش أأرتك الص أأاةر يف  19آذار/م أأارس “2015ذ
ودخاا ،خلصت دنه ينبغي لكل ”طأري دن يبأ يف مأ كرة يقأدمها مطالأإ التعويضأات املسأتحقة لأه
يف نظر على الطري اآلخر ،ودن يرفق بتلك امل كرة مجيع األةلة اليت يرغإ يف االستناة ليها“ذ
 - 83ومبوجإ دمر مؤرخ  10كانون األول/ةيسمرب  ،2015مدة رئيس احملكمة
 2016دجل يداع الطرف مل كرتيهما بشفن مسفلة التعويضاتذ

 28نيسان/دبريل

 - 84ومبوجأأإ دمأأر م أؤرخ  11نيسأأان/دبريل  ،2016مأأدةت احملكمأأة  28ديلول/سأأبتمرب 2016
دجل يداع الطرف للم كرت املشار ليهماذ وعليه دوةعت امل كراتن ضم .األجل احملدةي.ذ
 - 85وأبمأأر مأأؤرخ  6كأأانون األول/ةيسأأمرب  ،2016حأأدةت احملكمأأة اتريأأخ  6شأأباط/فرباير 2018
دجال يداع كل طري م كرة مضاةة رةا على الطلبات املقدمة م .الطري اآلخر يف م كرتهذ

 - 3بعض األنشطة اليت تقوم هبا نيكاراغوا يف املنطقة احلدودية (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)
 - 86يف  18تشري .الثاين/نوفمرب  ،2010دوةعت مجهورية كوستاريكا عريضة ترفع مبوجبها ةعوى ضد
مجهوريأأة نيكأأاراغوا فيمأأا يتعلأأق مبأأا اةعأأي دنأأه ”توغأأل يف قلأأيم كوسأأتاريكا واحأأتالل واسأأتخداه لأأه مأأ .جانأأإ
جيمل نيكاراغوا ،وك لك [ما اةعأي دنأه] انتهاكأات مأ .نيكأاراغوا اللتزاماهتأا لأا كوسأتاريكا“ مبوجأإ عأدة
م .املعا دات واالتفاقيات الدولية (انظر التقرير السنوو ع .الفرتة  ،2011-2010الفقرة )231ذ
 - 87وأبمأ أري .مس أأتقل م أأؤرخ  17نيس أأان/دبريل  ،2013ض أأمت احملكم أأة أ أ ا جأ أراءات م أأع
جأ أراءات القض أأية املتعلق أأة بتش أأييد طري أأق يف كوس أأتاريكا عل أأى امت أأداة هن أأر س أأان خأ أوان (نيك أأاراغوا ض أأد
كوس أأتاريكا) ،ال أأيت دقامته أأا نيك أأاراغوا يف  22ك أأانون األول/ةيس أأمرب ( 2011انظ أأر التقري أأر الس أأنوو ع أأ.
الفرتة  ،2016-2015الفقراتن  121و )135ذ
 - 88وم أ أ أأ .مجل أ أ أأة م أ أ أأا خلص أ أ أأت لي أ أ أأه احملكم أ أ أأة ،يف احلك أ أ أأم ال أ أ أ و دص أ أ أأدرته يف  16ك أ أ أأانون األول/
ةيسمرب  2015يف القضيت املضمومت  ،دن نيكاراغوا يقع عليها التزاه بتعويض كوستاريكا ع .األضرار
املاةية النامجة ع .دنشطة نيكاراغوا غا القانونية يف قليم كوسأتاريكاذ وقأررت احملكمأة ديضأا دنأه ،يف حالأة
عده اتفا الطرف بشفن املسفلة يف غضون  12شهرا ابتداء م .اتريخ صدور احلكم ،ف هنا تبأت يف
مسأأفلة ايأأرب الواجأأإ لكوسأأتاريكا ،بنأأاء علأأى طلأأإ دحأأد الط أرف  ،وحيأأدة مبلأأغ التعأأويض علأأى دسأأاس
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املرافعات اخلطية ا ضافية اخلاصأة هبأ املسأفلةذ وبنأاء علأى ذلأك احتفظأت احملكمأة أق النظأر الحقأا يف
جراءات قضية كوستاريكا ضد نيكاراغواذ
 - 89ويف رسأأالة مؤرخأأة  16كأأانون الثاين/ينأأاير  ،2017طلبأأت حكومأأة كوسأأتاريكا احملكمأأة ”تسأأوية
مسفلة التعويضات الواجبة لكوستاريكا ع .األضرار النامجة ع .دنشطة نيكاراغوا غا املشروعة“ذ
 - 90وأبم أأر م أأؤرخ  2ش أأباط/فرباير  ،2017ح أأدةت احملكم أأة اتري أأخ  3نيس أأان/دبريل  2017دج أأال
يداع كوستاريكا مل كرهتا واتريخ  2حزيران/يونيأه  2017دجأال يأداع نيكأاراغوا ملأ كرهتا املضأاةة بشأفن
مسفلة التعويض وحد اذ وعليه دوةعت امل كراتن ضم .األجل احملدةي.ذ
 - 91وأبمأأر مأأؤرخ  18متوئ/يوليأأه  ،2017دذن رئأأيس احملكمأأة لكوسأأتاريكا أبن تقأأده م أ كرة جوابيأأة
ولنيكأأاراغوا أبن تقأأده م أ كرة تعقيبيأأة بشأأفن املسأأفلة الوحيأأدة املتعلقأأة ابملنهتيأأة املعتمأأدة يف تقأأارير اخل أرباء
املقدمأأة مأأ .الط أرف وال أوارةة يف امل أ كرة وامل أ كرة املضأأاةة ،وحأأدة اترخيأأي  8و 29آب/دغسأأطس 2017
دجل يداع ات امل كرت اخلطيت ذ

 - ٤االلتزام ابلتفاوض بشأن منفذ إىل احمليط اهلادئ (بوليفيا ضد شيلي)
 - 92يف  24نيس أأان/دبريل  ،2013دوةع أأت ةول أأة بوليفي أأا املتع أأدةة القومي أأات عريض أأة ترف أأع مبوجبه أأا
ةعوى ضد مجهورية شيلي بشفن نزاع يتعلق ”ابلتزاه شيلي ابلتفاوض س .نية وفعليأا مأع بوليفيأا بغأرض
التوصل اتفا مينا بوليفيا منف ا مشموال بسياةة كاملة احمليط اهلاةئ“ذ
 - 93وتتضأأم .عريضأأة ةولأأة بوليفيأأا املتعأأدةة القوميأأات مأأوجزا ابلوقأأائع  -بأأدءا مأأ .اسأأتقالل البلأأد يف
عاه  1825حىت الوقت الرا  - .و أي وقأائع تشأكل يف نظأر بوليفيأا ”الوقأائع الرئيسأية ذات الصألة الأيت
يستند ليها طلبهأأا“ذ
 - 94وذكرت ةولأة بوليفيأا املتعأدةة القوميأات يف عريضأتها ،دن موضأوع النأزاع يكمأ .يف(” :د) وجأوة
االلتأزاه [السأأالر ال أ كر]؛ (ب) وعأأده وفأأاء شأأيلي بأ لك االلت أزاه؛ ( ) وواجأأإ الوفأأاء اباللتأزاه امل أ كور
ال و يقع على عاتق شيلي“ذ
 - 95واةعت ةولة بوليفيا املتعدةة القوميات ،يف مجلة دمور ،دن ”شأيلي ،بصأري النظأر عأ .التزاماهتأا
العامأأة مبوجأأإ القأأانون الأأدويل ،قأأد التزمأأت ،بصأأورة دكثأأر حتديأأدا كأأم االتفاقأأات واملمارسأأة الدبلوماسأأية
وسلسأألة م أأ .ا عأأالانت ال أأيت تنس أأإ ممثليهأأا الرفيع أأي املسأأتوى ،ابلتف أأاوض عل أأى مأأنا بوليفي أأا منف أ ا
مشموال بسياةهتا احمليط“ذ ووفقا لبوليفيا” ،ت تر شيلي ب لك االلتزاه ذذذ وتنكر وجوة التزامها“ذ
 - 96وبناء عليه ،طلبت ةولة بوليفيا املتعدةة القوميات

احملكمة ’’دن تقضي وتعل .دن:

على شيلي التزاه ابلتفاوض مع بوليفيا مأ .دجأل التوصأل
(د)
مشموال بسياةة كاملة احمليط اهلاةئ؛
(ب)

اتفأا ميأنا بوليفيأا منفأ ا

دن شيلي قد انتهكت االلتزاه امل كور؛

( ) دن علأأى شأأيلي الوفأأاء فعأأال سأأ .نيأأة ،وفأأورا ،ورمسيأأا ،ويف غضأأون فأأرتة ئمنيأأة معقولأأة
وفعليا ابلتزاه منا بوليفيا منف ا مشموال بسياةة كاملة احمليط اهلاةئ“ذ
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 - 97و قامأأة اختصأأاص احملكمأأة ،اسأأتند املأأدعي املأأاةة احلاةيأأة والثال أ مأأ .ميثأأا بوغأأوات املأأؤرخ
 30نيسان/دبريل  1948وال و تعد كلتا الدولت طرف فيهذ
 - 98وأبمر مأؤرخ  18حزيران/يونيأه  ،2013حأدةت احملكمأة اتريأخ  17نيسأان/دبريل  2014دجأال
يداع بوليفيا مل كرهتا واتريخ  18شباط/فرباير  2015دجال يداع شيلي مل كرهتا املضاةةذ وقد دوةعت
امل كرة ضم .األجل احملدةذ
 - 99ويف  15متوئ/يوليأأه  ،2014دوةعأأت شأأيلي ،اب شأأارة الفقأأرة  1مأأ .املأأاةة  79مأأ .الئحأأة
احملكمأأة ،ةفعأأا ابتأأدائيا بشأأفن اختصأأاص احملكمأأةذ ودوقفأأت بنأأاء علأأى ذلأأك ا ج أراءات املتعلقأأة مبوضأأوع
الدعوى عمال ابلفقرة  5م .نفس املاةةذ
 - 100وأبمأ أأر مأ أأؤرخ  15متوئ/يوليأ أأه  ،2014حأ أأدة رئأ أأيس احملكمأ أأة اتريأ أأخ  14تش أ أري .الثأ أأاين/نوفمرب
 2014دجال يداع بوليفيا بياان خطيا مبالحظاهتا واستنتاجاهتا بشفن الدفع االبتأدائي لشأيليذ وقأد دوةع
البيان اخلطي لدولة بوليفيا املتعدةة القوميات يف األجل احملدةذ
 - 101وعقأدت جلسأأات علنيأة بشأأفن الأأدفع االبتأدائي املتعلأأق ابختصأأاص احملكمأة يف الفأأرتة مأأ4 .
 8داير/مايو ( 2015انظر التقرير السنوو ع .الفرتة  ،2015-2014الفقرة )148ذ
 - 102ورفض أأت احملكم أأة ،يف احلك أأم ال أ أ و دص أأدرته يف  24ديلول/س أأبتمرب  ،2015ال أأدفع االبت أأدائي
لشيليذ وعليه خلصت دن هلا اختصأاص النظأر ،بنأاء علأى املأاةة احلاةيأة والثال أ مأ .ميثأا بوغأوات،
يف العريضة اليت دوةعتها ةولة بوليفيا املتعدةة القومياتذ
 - 103ومبوجأأإ دمأأر مأأؤرخ  24ديلول/سأأبتمرب  ،2015حأأدةت احملكمأأة اتريأأخ  25متوئ/يوليأأه 2016
دجال جديدا يداع شيلي مل كرهتا املضاةةذ ودوةعت تلك امل كرة ضم .األجل احملدةذ
 - 104وأبمأر مأؤرخ  21ديلول/سأبتمرب  ،2016دذنأت احملكمأة لدولأة بوليفيأا املتعأدةة القوميأات إبيأأداع
مأ أ أ أ أ كرة جوابي أ أ أ أأة ،ولش أ أ أ أأيلي إبي أ أ أ أأداع مأ أ أ أ أ كرة تعقيبي أ أ أ أأة ،وح أ أ أ أأدةت اترخي أ أ أ أأي  21آذار/م أ أ أ أأارس 2017
و  21ديلول/سبتمرب  2017دجل يأداع املأ كرت اخلطيتأ علأى التأوايلذ وقأد دوةعأت املأ كرة ايوابيأة
ضم .األجل احملدةذ

 - ٥مسأأألة تعيأأو أأدود اجلأأر القأأارا بأأو نيكأأاراغوا وكولومبيأأا خأأار نطأأا  200ميأأل يأأرا مأأن
سا ل نيكاراغوا (نيكاراغوا ضد كولومبيا)
 - 105يف  16ديلول/سأأبتمرب  ،2013دوةعأأت مجهوريأأة نيكأأاراغوا عريضأأة قامأأة ةعأأوى ضأأد مجهوريأأة
كولومبيا بشفن ”النزاع املتعلق بتعي احلدوة ب ايري القارو لنيكاراغوا خأار نطأا  200ميأل أرو
م أأ .خط أأوط األس أأاس ال أأيت يق أأاس منه أأا ع أأرض البح أأر ا قليم أأي لنيك أاراغوا ،م أأ .جه أأة ،واي أأري الق أأارو
لكولومبيا ،م .جهة اثنية“ذ
 - 106وطلبت نيكاراغوا يف عريضتها احملكمة دن ”تقرر وتعل .دوال ،املسار الدقيق للحدوة البحريأة
بأ نيكأأاراغوا وكولومبيأا يف منأأاطق ايأري القأأارو التابعأة لكأأل منهمأا خأأار احلأدوة الأأيت حأدةهتا احملكمأأة
يف حكمهأ أأا املأ أأؤرخ  19تش أ أري .الثأ أأاين/نوفمرب [ 2012يف القضأ أأية املتعلقأ أأة بأ أأالنزاع ا قليمأ أأي والبحأ أأرو
(نيك أأاراغوا ض أأد كولومبي أأا)]“ ،و ”اثني أأا ،مب أأاةئ وقواع أأد الق أأانون ال أأدويل ال أأيت حت أأدة حق أأو وواجب أأات
26/75

17-14050

A/72/4

الدولت فيما يتعلق مبنطقة ايري القارو املتداخلة اليت يطالإ هبا الطرفان واستغالل موارة ا ،يف انتظأار
تعي احلدوة البحرية بينهما خار نطا  200ميل رو م .ساحل نيكاراغوا“ذ
 - 107ودشارت نيكاراغوا دن ”خط احلدوة البحرية الوحيد بأ ايأري القأارو واملنطقأة االقتصأاةية
اخلالصة لكل م .نيكاراغوا وكولومبيا ةاخل حدوة  200ميل رو م .خطوط األساس اليت يقأاس منهأا
عأأرض البحأأر ا قليمأأي لنيكأأاراغوا قأأد حدةتأأه احملكمأأة يف الفقأأرة  251مأأ .حكمهأأا املأأؤرخ  19تش أري .الثأأاين/
نوفمرب “2012ذ
 - 108ودشارت نيكاراغوا ك لك دهنأا ”سأعت ،يف تلأك القضأية ،استصأدار عأالن مأ .احملكمأة
يصر مسار حدوة جرفها القارو يف مجيع د اء املنطقة اليت يتداخل فيها جزء ايري القارو ال و يعوة
هلا مع ذلك العائد كولومبيأا“ ،لكأ” .احملكمأة ردت دن نيكأاراغوا ت تثبأت حينأ اك دن هلأا حافأة قاريأة
خأار نطأا  200ميأل أأرو مأ .خطأوط األسأأاس الأيت يقأاس منهأا ر أأا ا قليمأي ،ودن احملكمأة بأ لك
ت يك .ابستطاعتها حينا تعي حدوة ايري القارو على و ما طلبته نيكاراغوا“ذ
 - 109وت أأدعي نيك أأاراغوا دن ”املعلوم أأات النهائي أأة‘‘ ال أأيت ق أأدمتها ين أأة ح أأدوة اي أأري الق أأارو يف
 24حزيران/يونيه ” 2013تب دن احلافة القارية لنيكاراغوا متتد على بعد دكثر م 200 .ميل رو م.
خطأأوط األسأأاس الأأيت يقأأاس منهأأا عأأرض البحأأر ا قليمأأي لنيكأأاراغوا ،ودهنأأا ’ ‘1متأأر عأأرب منطقأأة تقأأع علأأى
بعد دكثر م 200 .ميل رو م .كولومبيا ،ودهنا ديضا ’ ‘2تتداخل جزئيأا مأع منطقأة تقأع ةاخأل حأدوة
 200ميل رو م .ساحل كولومبيا“ذ
 - 110ودش أأار الط أأري امل أأدعي ديض أأا دن ال أأدولت ”ت تتفق أأا عل أأى ح أأدوة ري أأة بينهم أأا يف املنطق أأة
الواقعأة خأار نطأا  200ميأأل أرو مأ .سأأاحل نيكأاراغواذ وعأالوة علأى ذلأأك ،فقأد اعرتضأت كولومبيأأا
على املطالبات املتعلقة ابيري القارو يف تلك املنطقة“ذ
 - 111و قامة اختصاص احملكمة ،استندت نيكاراغوا

املاةة احلاةية والثال

م .ميثا بوغواتذ

 - 112وأبم أ أ أأر م أ أ أأؤرخ  9ك أ أ أأانون األول/ةيس أ أ أأمرب  ،2013ح أ أ أأدةت احملكم أ أ أأة اتري أ أ أأخ  9ك أ أ أأانون األول/
ةيس أأمرب  2014دج أأال لت أأوةع نيك أأاراغوا مأ أ كرهتا واتري أأخ  9ك أأانون األول/ةيس أأمرب  2015دج أأال لت أأوةع
كولومبيا م كرهتا املضاةةذ
 - 113ويف  14آب/دغسطس  ،2014داثرت كولومبيا ،مبوجأإ املأاةة  79مأ .الئحأة احملكمأة ،بعأض
الأأدفوع االبتدائيأأة بشأأفن اختصأأاص احملكمأأة ومقبوليأأة الأأدعوى (انظأأر التقريأأر السأأنوو ،2016-2015
الفقرات  168-163م .الن االنكليزو)ذ
 - 114ووفقا للفقرة  5م .املاةة  79م .الئحة احملكمة ،دوقفت ا جراءات املتعلقة مبوضوع الدعوىذ
 - 115وأبمر مؤرخ  19ديلول/سأبتمرب  ،2014حأدةت احملكمأة اتريأخ  19كأانون الثاين/ينأاير 2015
دجال يداع نيكاراغوا بياان خطيا مبالحظاهتأا وةفوعهأا بشأفن الأدفوع االبتدائيأة الأيت داثرهتأا كولومبيأاذ وقأد
دوةعت نيكاراغوا البيان اخلطي يف األجل احملدةذ
 - 116وعقدت ايلسات العلنية بشأفن الأدفوع االبتدائيأة الأيت داثرهتأا كولومبيأا يف الفأرتة املمتأدة مأ .يأوه
اال ن  5يوه ايمعة  9تشري .األول/دكتوبرذ
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 - 117وخلصأأت احملكمأأة ،يف حكمهأأا بشأأفن الأأدفوع االبتدائيأأة ،الصأأاةر يف  17آذار/مأأارس ،2016
دن هلأا اختصأاص النظأر ،بنأاء علأى املأاةة احلاةيأة والثال أ مأ .ميثأا بوغأوات ،يف الطلأإ األول الأ و
قدمتأأه نيكأأاراغوا يف ةعوا أأا وال أ و يلأأتمس مأأ .احملكمأأة دن حتأأدة ”املسأأار الأأدقيق للحأأدوة البحريأأة ب أ
نيكأأاراغوا وكولومبيأأا يف منأأاطق ايأأري القأأارو التابعأأة لكأأل منهمأأا خأأار احلأأدوة الأأيت حأأدةهتا احملكمأأة يف
حكمهأأا املأأؤرخ  19تش أري .الثأأاين/نوفمرب  “2012ودن أ ا الطلأأإ مقبأأولذ بيأأد دهنأأا خلصأأت عأأده
مقبولية الطلإ الثاين املقده م .نيكاراغوا يف عريضة قامة الدعوىذ
 - 118وأبمأأر مأأؤرخ  28نيسأأان/دبريل  ،2016حأأدة رئأأيس احملكمأأة اتريأأخ  28ديلول/سأأبتمرب 2016
دجأأال لتأأوةع نيكأأاراغوا مأ كرهتا واتريأأخ  28ديلول/سأأبتمرب  2017دجأأال لتأأوةع كولومبيأأا مأ كرهتا املضأأاةةذ
وقد دوةعت امل كرة يف األجل احملدةذ
 - 6االنتهاكات املزعومة للحقو السيادية واجملال البحرا يف البحر الكارييب (نيكاراغوا ضد كولومبيا)
 - 119يف  26تشري .الثاين/نوفمرب  ،2013دوةعت نيكأاراغوا عريضأة تقأيم مبوجبهأا ةعأوى ضأد كولومبيأا
بشأأفن ”الن أزاع املتعلأأق ابنتهاكأأات احلقأأو السأأياةية واجملأأال البحأأرو لنيكأأاراغوا ،علأأى أأو مأأا دعلأأ .عنأأه يف
حكأ أأم احملكمأ أأة املأ أأؤرخ  19تش أ أري .الثأ أأاين/نوفمرب [ 2012يف القضأ أأية املتعلقأ أأة ابلنأ أأزاع ا قليمأ أأي والبحأ أأرو
االنتهاكات“ذ
(نيكاراغوا ضد كولومبيا)] ويوء كولومبيا التهديد ابستخداه القوة م .دجل تنفي
 - 120وورة يف عريضة نيكاراغوا دهنا:
” تلتمس م .احملكمة دن تقرر وتعل .دن كولومبيا قد انتهكت :التزامها بعده اسأتخداه
القأأوة دو التهديأأد ابسأأتخدامها مبوجأأإ املأأاةة  )4( 2مأأ .ميثأأا األمأأم املتحأأدة والقأأانون الأأدويل
العأأريف؛ والتزامهأأا بعأأده انتهأأاك املنأأاطق البحريأأة لنيكأأاراغوا كمأأا عينأأت يف الفقأأرة  251مأأ .حكأأم
حمكم أأة الع أأدل الدولي أأة امل أأؤرخ  19تش أري .الث أأاين/نوفمرب  ،2012فض أأال ع أأ .احلق أأو الس أأياةية
والواليأأة القضأأائية لنيكأأاراغوا يف تلأأك املنأأاطق؛ والتزامهأأا بعأأده انتهأأاك حقأأو نيكأأاراغوا مبوجأأإ
القأانون الأأدويل العأأريف علأأى النحأأو املبأ يف ايأزدي .اخلأأامس والسأأاةس مأأ .اتفاقيأأة قأأانون البحأأار
[اتفاقي أأة األم أأم املتح أأدة لق أأانون البح أأار لع أأاه ]1982؛ ودن كولومبي أأا ملزم أأة ،بن أأاء عل أأى ذل أأك،
ابالمتثال للحكم املؤرخ  19تشري .الثاين/نوفمرب  ،2012و ئالة اآلاثر القانونية واملاةيأة ألفعاهلأا
غا املشروعة ةوليا ،وجرب الضرر الناجم ع .تلك األفعال بصورة كاملة“ذ
 - 121واستشهدت نيكاراغوا ،ةعما لطلبها ،بتصرحيات تتلفة يقال ن رئأيس كولومبيأا وانئأإ رئيسأها
ووئير خارجيتها ،وك لك قائد البحريأة الكولومبيأة ،دةلأوا هبأا بأ  19تشأري .الثأاين/نوفمرب  2012و 18
ديلول/سبتمرب 2013ذ واةعت نيكاراغوا دن تلك التصرحيات متثل ”رفضا“ م .كولومبيأا حلكأم احملكمأة،
وقرارا م .جانإ كولومبيا ابعتبار احلكم ”غا قابل للتطبيق“ذ
 - 122وذكأرت نيكأاراغوا دن ” أ التصأأرحيات الصأاةرة عأ .السألطات الكولومبيأأة العليأا بلغأت ذروهتأأا
إبصدار [رئيس كولومبيا] مرسوما ينتهك انتهاكا صرحيا احلقو السياةية لنيكاراغوا على مناطقها البحرية
يف البحأأر الكأأارييب“ذ واستشأأهد الطأأري املأأدعي ،علأأى وجأأه التحديأأد ،ابملأأاةة  5مأأ” .املرسأأوه الر سأأي
رقأأم  ،“1946الأأيت تنش أئ ”منطق أأة متامخأأة تشأأكل ج أأزءا ال يتت أزد مأأ .ا قل أأيم“ وتغطأأي ،وفقأأا ل أرئيس
كولومبيأأا” ،اجملأأال البحأأرو املمتأأد مأأ .اينأأوب ،حيأأث تقأأع جزيأأرة دلبأأوكركي املنخفضأأة وايزيأأرة املنخفضأأة
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الشأأرقية اينوبيأأة الشأأرقية ،الشأأمال ،حيأأث تقأأع جزيأأرة سأاانيال املنخفضأأة وتشأأمل جأأزر سأأان دنأأدريس
وبروفيد ينسيا وسانتا كااتلينا وكويتاسوينيو وسااان ورونكاةور ،وتشكيالت دخرى يف املنطقة“ذ
 - 123وذكأأرت نيكأأاراغوا كأ لك دن رئأأيس كولومبيأأا دعلأأ .دنأأه ”يف أ املنطقأأة املتامخأأة الأأيت تشأأكل جأأزءا
ال يتتأزد مأأ .ا قلأأيم ،سأأتمارس [كولومبيأأا] واليتهأأا القضأأائية وسأأيطرهتا علأأى مجيأأع اجملأأاالت املتصأألة ابألمأأ.
ومكافحة ايرمية ،وعلى الشؤون الضريبية وايمركية والبياية والصحية وشؤون اهلترة وغا ا م .اجملاالت“ذ
 - 124واختتمت نيكاراغوا ابلبيان التايل:
”قبل صأدار املرسأوه رقأم  ،1946وخصوصأا بعأد صأدار  ،كأان للتهديأدات الصأاةرة
عأأ .السأألطات الكولومبيأأة واملعاملأأة العدائيأأة الأأيت تعامأأل هبأأا الق أوات البحريأأة الكولومبيأأة السأأف.
النيكاراغوية أت ا سليب للغاية علأى مكانيأة قيأاه نيكأاراغوا ابسأتغالل املأوارة احليأة وغأا احليأة يف
منطقتها االقتصاةية اخلالصة وجرفها القارو يف البحر الكارييب“ذ
 - 125ويؤكد الطري املدعي دن رئيس نيكاراغوا قد دعرب ع .استعداة بلأد ”ملناقشأة املسأائل املتعلقأة
بتنفي أ حكأأم احملكمأأة“ وتصأأميمه ”علأأى التعامأأل مأأع الوضأأع ابلطأأر السأألمية“ ،ولكأأ .رئأأيس كولومبيأأا
”رفض احلوار“ذ
 - 126و قامأأة اختصأأاص احملكمأأة ،اسأأتندت نيكأأاراغوا املأأاةة احلاةيأأة والثال أ مأأ .ميثأأا بوغأأواتذ
واب ضأأافة ذلأأك ،احتتأأت نيكأأاراغوا أبنأأه ”عأأالوة علأأى ذلأأك وبأأدال مأأ .ذلأأك ،يكمأأ .اختصأأاص
احملكمة يف سلطتها الطبيعية يف البت يف ا جراءات اليت تتطلبها دحكامها“ذ
 - 127وأبمأأر مأأؤرخ  3شأأباط/فرباير  ،2014حأأدةت احملكمأأة اتريأأخ  3تشأأري .األول/دكتأأوبر 2014
دجأأال يأأداع نيكأأاراغوا مل أ كرهتا واتريأأخ  3حزيران/يونيأأه  2015دجأأال يأأداع كولومبيأأا مأ كرهتا املضأأاةةذ
وقد دوةعت نيكاراغوا م كرهتا يف األجل احملدةذ
 - 128ويف  19كأ أأانون األول/ةيسأ أأمرب  ،2014قأ أأدمت كولومبيأ أأا ،مشأ أأاة املأ أأاةة  79مأ أأ .الئحأ أأة
احملكمة ،بعض الدفوع االبتدائية بشفن اختصاص احملكمة (انظر التقريأر السأنوو للفأرتة ،2016-2015
الفقرات )189 184ذ ودوقفت بناء على ذلك ا جراءات املتعلقة مبوضوع الأدعوى عمأال ابلفقأرة 5
م .املاةة نفسهاذ
 - 129وأبمر مؤرخ  19كانون األول/ةيسمرب  ،2014حدة رئيس احملكمأة اتريأخ  20نيسأان/دبريل 2015
دجأأال يأأداع نيكأأاراغوا بيأأاان خطيأأا مبالحظاهتأأا وةفوعهأأا واسأأتنتاجاهتا بشأأفن الأأدفوع االبتدائيأأة الأأيت داثرهتأأا
كولومبياذ وقد دوةعت نيكاراغوا البيان اخلطي يف األجل احملدةذ
 - 130وعقدت ايلسات العلنية بشأفن الأدفوع االبتدائيأة الأيت داثرهتأا كولومبيأا يف الفأرتة املمتأدة مأ .يأوه
اال ن  28ديلول/سبتمرب يوه ايمعة  2تشري .األول/دكتوبرذ
 - 131وخلصت احملكمة ،يف حكمها بشفن الدفوع االبتدائية الصاةر يف  17آذار/مأارس ،2016
دن هل أأا ،اسأ أأتناةا امل أأاةة احلاةيأ أأة والثال أ أ مأ أأ .ميثأ أأا بوغ أأوات ،االختصأ أأاص للنظ أأر يف الن أ أزاع املتعلأ أأق
اب نتهاكأات مزعومأة مأأ .قبأل كولومبيأأا حلقأو نيكأاراغوا يف املنأأاطق البحريأة الأأيت تؤكأد أ األخأأاة دنأه قأأد
صدر ع .احملكمة يف عاه  2012حكم يؤكد ملكيتها لتلك املناطقذ
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 - 132ومبوج أ أأإ دم أ أأر م أ أأؤرخ  17آذار/م أ أأارس  ،2016ح أ أأدةت احملكم أ أأة اتري أ أأخ  17تشأ أ أري .الث أ أأاين/
نوفمرب  2016دجال جديدا يداع كولومبيا م كرهتا املضأاةةذ وتضأمنت الو يقأة املكتوبأة الأيت دوةعأت يف
األج أأل احمل أأدة مطالب أأات مض أأاةةذ وبع أأد ذل أأك ق أأده الطرف أأان ،يف غض أأون امله أأل ال أأيت ح أأدةهتا احملكم أأة،
تعليقاهتما بشفن مقبولية تلك املطالباتذ ويتع على احملكمة اآلن دن تتخ قرارا بشفن املسفلةذ

 - 7تعيو احلدود البحرية يف البحر الكارييب واحمليط اهلادئ (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)
 - 133يف  25شباط/فرباير  ،2014دوةعت مجهورية كوستاريكا عريضأة تقأيم هبأا ةعأوى ضأد مجهوريأة
نيكاراغوا بشفن ” نزاع يتعلق بتعي احلدوة البحرية يف البحر الكارييب واحمليط اهلاةئ“ذ
 - 134وطلبأأت كوسأأتاريكا احملكمأأة يف عريضأأتها تلأأك ”دن حتأأدة كامأأل مسأأار خأأط احلأأدوة البحريأأة
الوحيأأد ب أ مجيأأع املنأأاطق البحريأأة التابعأأة لكأأل مأأ .كوسأأتاريكا ونيكأأاراغوا يف البحأأر الكأأارييب ويف احملأأيط
اهلأاةئ ،اسأتناةا القأانون الأدويل“ذ ”وطلبأت كأ لك احملكمأة دن حتأدة بدقأة ا حأدا يات ايغرافيأأة
للخط احلدوةو البحرو الوحيد يف البحر الكارييب ويف احمليط اهلاةئ“ذ
 - 135ودوضأأحت كوسأأتاريكا دن ”س أواحل الأأدولت ينأأتر عنهأأا تأأداخل يف املنأأاطق البحريأأة الأأيت حيأأق
لكأأل منهم أا املطالبأأة هبأأا يف البحأأر الكأأارييب واحملأأيط اهلأأاةئ علأأى حأأد س أواء“ ودنأأه ”ت يأأتم تعي أ احلأأدوة
البحرية ب الدولت [يف دو م .ات الرقعت املائيت ]“ذ
 - 136وذكرت دن ”املفاوضات الدبلوماسية فشلت يف رسم احلدوة البحريأة بأ كوسأتاريكا ونيكأاراغوا
يف احمليط اهلاةئ والبحر الكارييب مبوجإ اتفا ب الطرف “ ،مشأاة تتلأر احملأاوالت الأيت دخفقأت
يف تسأأوية أ املسأأفلة عأأ .طريأأق املفاوضأأات بأ عأأامي  2002و  ،2005ويف عأأاه 2013ذ ودكأأدت
ك لك دن الدولت ”استنفدات الوسائل الدبلوماسية حلل خالفاهتما املتعلقة ابحلدوة البحرية“ذ
 - 137ووفقأأا للمأأدعي ،قامأأت كوسأأتاريكا ونيكأأاراغوا ،خأأالل املفاوضأأات” ،بتقأأدمي مقرتحأأات تتلفأأة
بشأأفن خأأط حأأدوة أأرو وحيأأد يف احملأأيط اهلأأاةئ لتحديأأد البحأأر ا قليمأأي واملنطقأأة االقتصأأاةية اخلالصأأة
وايري القارو لكل منهما“ ودظهر ”االختالي ب املقرتحات وجوة تداخل يف املناطق اليت يطالإ هبا
كل طري يف احمليط اهلاةئ“ذ
 - 138وفيمأأا يتعل أأق ابلبح أأر الكأأارييب ،دك أأدت كوس أأتاريكا دن الأأدولت ”رك أزات [يف املفاوض أأات] عل أأى
موقأع العالمأة احلدوةيأة الربيأأة املبدئيأة مأ .جهأأة البحأر الكأارييب ،لكنهمأا ت تتمكنأأا مأ .التوصأل اتفأأا
بشفن نقطة بداية احلدوة البحرية“ذ
 - 139ويف ردو املدعي ،ف ن:
”[وجأوة نأزاع] بأ الأدولت فيمأا يتعلأق ابحلأدوة البحريأة يف البحأر الكأارييب قأد أتكأد ذذذ،
ال سأأيما مأأ .خأأالل اآلراء واملواقأأر الأأيت دعربأأت عنهأأا الأأدولتان معأأا خأأالل الطلأأإ الأ و قدمتأأه
كوستاريكا للتدخل يف النزاع ا قليمي والبحرو (نيكاراغوا ضد كولومبيا)؛ ويف الرسأائل املتباةلأة
عقأأإ االسأأتنتاجات الأأيت قأأدمتها نيكأأاراغوا ينأأة حأأدوة ايأأري القأأارو؛ وبقيأأاه نيكأأاراغوا
بنشر مواة تتعلق ابلتنقيإ عأ .الأنفط واسأتغالله؛ وبقيأاه نيكأاراغوا بنشأر مأواة تتعلأق ابلتنقيأإ عأ.
النفط واستغالله؛ وإبصدار نيكاراغوا مرسوما يعل .خطوط األساس املستقيمة يف عاه “2013ذ
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 - 140ووفقا لكوستاريكا ،ففي ذلك املرسوه” ،تدعي نيكاراغوا دن ميا ها الداخلية تشمل مناطق م.
البحأأر ا قليمأأي واملنطقأأة االقتصأأاةية اخلالصأأة لكوسأأتاريكا يف البحأأر الكأأارييب“ذ ودضأأاي الطأأري املأأدعي
دنه ” قاه ،على وجأه السأرعة ،ابالحتتأا علأى أ ا االنتهأاك لسأياةته وحقوقأه السأياةية وواليتأه القضأائية
يف رسالة األم العاه لألمم املتحدة مؤرخة  23تشري .األول/دكتوبر “2013ذ
 - 141ودك أأدت كوس أأتاريكا دهن أأا ،يف آذار/م أارس  ،2013ةع أأت نيك أأاراغوا م أأرة دخ أأرى ح أأل أ
اخلالفات ع .طريق املفاوضات ،لك .نيكاراغوا ،رغم قبوهلا رمسيا هل الدعوة” ،ت تتخأ دو جأراء آخأر
للشروع م .جديد يف عملية التفاوض اليت ختلت عنها م .جانإ واحد يف عاه “2005ذ
 - 142و قام أأة اختص أأاص احملكم أأة ،استش أأهدت كوس أأتاريكا إبع أأالن قب أأول الوالي أأة ا جباري أأة للمحكم أأة
الصاةر ع .كوستاريكا يف  20شباط/فرباير  ،1973مبوجإ الفقرة  2م .املأاةة  36مأ .النظأاه األساسأي،
وا ع أ أ أ أأالن الص أ أ أ أأاةر ع أ أ أ أأ .نيك أ أ أ أأاراغوا يف  24ديلول/س أ أ أ أأبتمرب ( 1929واملع أ أ أ أأدل يف  23تش أ أ أ أ أري .األول/
دكتوبر  ،)2001وذلك مبوجإ املاةة  36م .النظاه األساسي حملكمة العأدل الأدويل الدائمأة ،الأ و يعتأرب،
عمال ابلفقرة  5م .املاةة  36م .النظاه األساسي للمحكمة احلالية ،قبوال للوالية ا جبارية هل احملكمةذ
القضية وفقا ألحكاه
 - 143واب ضافة ذلك ،دكدت كوستاريكا دن احملكمة تتصة ابلنظر يف
الفقرة  1م .املاةة  36م .نظامها األساسي ،ومبقتضى مفعول املاةة احلاةية والثال م .ميثا بوغواتذ
 - 144وأبم أأر م أأؤرخ  1نيس أأان/دبريل  ،2014ح أأدةت احملكم أأة اتري أأخ  3ش أأباط/فرباير  2015دج أأال
ي أأداع كوس أأتاريكا مل أ أ كرهتا واتري أأخ  8ك أأانون األول/ةيس أأمرب  2015دج أأال ي أأداع نيك أأاراغوا م أ أ كرهتا
املضاةةذ وقد دوةعت امل كراتن ضم .األجل احملدةي.ذ
 - 145وأبمر مؤرخ  31داير/مايو  ،2016قررت احملكمة االسأتعانة رراء اخلأرباء فيمأا يتعلأق الأة جأزء
م .ساحل البحر الكأارييب أاور للحأدوة بأ كوسأتاريكا ونيكأاراغواذ ودوضأحت احملكمأة يف األمأر الأ و
دصأأدرته دن بعأأض املسأأائل الوقائعيأأة ذات الصأألة الأأة السأأاحل قأأد تكأأون هلأأا دمهيأأة ابلنسأأبة لتسأأوية النأزاع
املعروض عليها ،ودنه م .املستصوب دن تستع رراء اخلرباء فيما يتعلق بتلك املسائلذ
 - 146وأبمأأر مأأؤرخ  16حزيران/يونيأأه  ،2016ووفقأأا لألمأأر املأأؤرخ  31داير/مأأايو  ،2016عأ رئأأيس
احملكمة اخلباي .الل ي .سيضطلعان ابملهمةذ
املواقأأع ،األو يف الفأأرتة املمتأأدة مأأ 9 4 .كأأانون األول/ةيسأأمرب 2016
 - 147وقأأاه اخلبأاان بأزايرت
والثانية يف الفرتة املمتدة م 17 12 .آذار/مارس ( 2017انظر الفقرات  26 23دعال )ذ
 - 148ومبوجأأإ دمأأر مأأؤرخ  2شأأباط/فرباير  ،2017ضأأمت احملكمأأة الأأدعاوى يف القضأأيت املتعلقت أ

بتعي احلدوة البحرية يف البحر الكارييب واحمليط اهلاةئ (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) وبتعي احلدوة الربية
يف ايزء الشمايل م .يسال بورتيوس (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) (انظر الفقرة  242دةان )ذ

 - 149وعقدت جلسات علنية يف األسس املوضوعية للقضيت املضمومت يف الفرتة املمتدة مأ3 .
 13متوئ/يوليه 2017ذ

 - 150ويف ختاه ايلسات عرض الطرفان على احملكمة الدفوع اخلتامية اآلتية يف القضأية املتعلقأة بتعيأ
احلدوة البحرية يف البحر الكارييب واحمليط اهلاةئ (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)ذ
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م .جانإ كوستاريكا:
” تلأ أأتمس كوسأ أأتاريكا مأ أأ .احملكمأ أأة ،لألسأ أأباب الأ أأيت عرضأ أأتها يف مرافعاهتأ أأا اخلطيأ أأة والشأ أأفوية،
دن ترفض مجيع الدفوع اليت قدمتها نيكاراغوا ودن تقوه مبا يلي:
-1

حتديأأد كامأأل مسأأار خأأط احلأأدوة البحريأأة الوحيأأد ب أ مجيأأع املنأأاطق البحريأأة التابعأأة لك أل مأأ.
كوستاريكا ونيكاراغوا يف البحر الكارييب ويف احمليط اهلاةئ ،استناةا القانون الدويل؛

-2

حتديد ا حدا يات ايغرافية خلط احلدوة البحرية الوحيد يف احملأيط اهلأاةئ والبحأر الكأارييب بدقأة
ع .طريق ما يلي:
(د)

ترسيم املنأاطق البحريأة التابعأة لكأل مأ .كوسأتاريكا ونيكأاراغوا يف احملأيط اهلأاةئ أدوة
تربط النقاط ذات ا حدا يات التالية بواسطة خطوط جيوةيسية:

رقم النقطة
( SP-Pنقطة االنطال  -احمليط اهلاةئ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
( 23نقطة التقاطع مع س
حد الأ  200ميل رو)
32/75

مش أأال خ أأط الع أأرض (ةرج أأات ،ةق أأائق ،أ أوان) غأ أأرب خأ أأط الطأ أأول (ةرجأ أأات ،ةقأ أأائق ،أ أوان)
(النظاه اييوةيسي العاملي لسنة )1984
(النظاه اييوةيسي العاملي لسنة )1984
"11° 04' 00,0

"85° 44' 28,0

"11° 03' 57,6

"85° 45' 30,3

"11° 03' 57,7

"85° 45' 35,9

"11° 03' 47,2

"85° 46' 31,7

"11° 03' 53,8

"85° 47' 13,4

"11° 03' 24,2

"85° 49' 43,5

"11° 03' 17,9

"85° 50' 05,1

"11° 02' 45,0

"85° 51' 25,2

"11° 03' 11,6

"85° 52' 42,8

"11° 04' 26,8

"85° 55' 28,3

"11° 05' 13,7

"85° 57' 21,2

"11° 05' 51,6

"86° 00' 48,1

"11° 05' 54,2

"86° 04' 31,5

"11° 06' 22,0

"86° 07' 00,4

"11° 05' 45,4

"86° 13' 10,2

"11° 05' 43,7

"86° 13' 28,7

"11° 05' 30,9

"86° 15' 09,8

"11° 04' 22,2

"86° 21' 43,8

"11° 03' 32,6

"86° 25' 21,2

"10° 56' 56,3

"86° 44' 27,0

"10° 54' 22,7

"86° 49' 39,5

"10° 36' 50,6

"87° 22' 47,6

"10° 21' 23,2

"87° 47' 15,3

"09° 43' 05,7

"89° 11' 23,5
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(ب)

ترسيم املناطق البحرية التابعة لكل م .كوستاريكا ونيكاراغوا يف البحأر الكأارييب أدوة
تربط النقاط ذات ا حدا يات التالية بواسطة خطوط جيوةيسية:
مشال خط العرض (ةرجات ،ةقائق ،أوان) غرب خط الطأول (ةرجأات ،ةقأائق ،أوان)
(النظاه اييوةيسي العاملي لسنة ( )1984النظاه اييوةيسي العاملي لسنة )1984

رقم النقطة
( SP-Pنقطة االنطال  -البحر الكارييب)
1
2
3
4

"10° 56' 22,1

"83° 41' 51,4

"10° 56' 54,0

"83° 42' 03,7

"10° 57' 16,6

"83° 41' 58,4

"11° 02' 12,6

"83° 40' 27,1

"11° 02' 54,7

"83° 40' 01,0

5

"11° 03' 04,8

"83° 39' 54,1

"11° 03' 46,1

"83° 39' 29,6

"11° 03' 47,4

"83° 39' 28,7

"11° 05' 35,2

"83° 38' 14,0

"11° 07' 47,2

"83° 36' 33,2

"11° 10' 16,0

"83° 34' 13,2

"11° 10' 39,2

"83° 33' 47,3

"11° 13' 42,6

"83° 30' 33,9

"11° 15' 02,0

"83° 28' 53,6

"12° 19' 15,9

"80° 33' 59,2

6
7
8
9
10
11
12
13
( 14نقطة التقاطع مع س
حد الأ  200ميل رو لكوستاريكا)

( )
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واب ضأأافة االسأأتنتا ال أوارة يف الفقأأرة (ب) دعأأال  ،ترسأأيم املنأأاطق البحريأأة التابعأأة
لكل م .كوستاريكا ونيكاراغوا يف البحر الكارييب عرب خط حدوةو:
’‘1

يأربط عأ .طريأق خأط جيوةيسأي بأ النقطأأة الواقعأة علأى بعأد  3دميأال ريأة مأأ.
س أواحل الط أرف (النقطأأة  ،FP1الواقعأأة عنأأد " 10° 59' 22,7ةرجأأة مشأأال خأأط
العأ أأرض و " 83° 41' 19,0ةرجأ أأة غأ أأرب خأ أأط الطأ أأول) والنقطأ أأة  3امل أ أ كورة يف
الفقرة (ب) دعال ؛

’‘2

ويأربط بأ النقأاط مأ3 .
خطوط جيوةيسية؛

 14املأ كورة يف الفقأرة (ب) دعأال  ،عأ .طريأأق

’‘3

وي أربط ،عأأ .طري أأق خأأط جيوةيس أأي ،ب أ النقط أأة  ،FP1يف ايأأزء األول م أأ.
اخلأأط ،والنقطأأة الأأيت توافأأق احلأأد األةى للتأأزر علأأى الضأأفة اليمأأا لنهأأر سأأان
خوان عند مصبه ،كما ميك .دن يكون يف بعض األحيان“ذ
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م .جانإ نيكاراغوا:
” تلتمس نيكاراغوا م .احملكمة ،لألسباب اليت عرضتها يف مرافعاهتا اخلطية والشفوية ،ما يلي:
-1

دن ترة وترفض الطلبات والدفوع املقدمة م .مجهورية كوستاريكا؛

-2

دن حتأأدة كامأأل مسأأار خأأط احلأأدوة البحريأأة بأ مجيأأع املنأأاطق البحريأأة التابعأأة لكأأل مأأ .كوسأأتاريكا
ونيكاراغوا يف البحر الكارييب ويف احمليط اهلاةئ ،استناةا القانون الدويل؛
(د)

يف احمليط اهلاةئ ،يبدد خط احلدوة البحرية ب مجهورية نيكأاراغوا ومجهوريأة كوسأتاريكا مأ.
النقط أأة الواقع أأة عن أأد " 11° 03' 56,3ةرج أأة مش أأال خ أأط الع أأرض و " 85° 44' 28,3ةرج أأة
غ أأرب خ أأط الط أأول ،ويتب أأع اخلط أأوط اييوةيس أأية ال أأيت تأ أربط بأ أ النق أأاط املبين أأة ح أأدا ياهتا
فيما يلي:
مشال خط العرض

رقم النقطة
P-1

''11° 03' 57,6

''85° 45' 27,0

P-2

''11° 03' 57,8

''85° 45' 36,8

P-3

''11° 03' 47,6

''85° 46' 34,0

P-4

''11° 03' 54

''85° 47' 13,2

P-5

''11° 03' 25

''85° 49' 42,4

P-6

''11° 03' 17,7

''85° 50' 06,3

P-7

''11° 02' 44,8

''85° 51' 25,2

 12( P-8ميل رو)

''10° 54' 51,7

''86° 10' 14,6

P-9

''10° 50' 59,1

''86° 21' 37,6

P-10

''10° 41' 24,4

''86° 38' 0,8

P-11

''10° 19' 28,3

''87° 11' 0,7

P-12

''9° 53' 9,0

''87° 47' 48,8

 200( P-13ميل رو)

''9° 16' 27,5

''88° 46' 10,9

(ب)

يف البحر الكارييب ،يبدد خط احلدوة البحرية بأ مجهوريأة نيكأاراغوا ومجهوريأة كوسأتاريكا
م أ أ أ أأ .النقط أ أ أ أأة  CAالواقع أ أ أ أأة عن أ أ أ أأد " 10° 56' 18,898ةرج أ أ أ أأة مش أ أ أ أأال خ أ أ أ أأط العأ أ أ أ أأرض
و " 83° 39' 52,536ةرجة غرب خط الطول ،ويتبأع اخلطأوط اييوةيسأية الأيت تأربط بأ
النقاط املبينة حدا ياهتا فيما يلي:

رقم النقطة
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غرب خط الطول

مشال خط العرض

غرب خط الطول

C-1

''10° 59' 21,3

''83° 31' 6,9

 12( C-1aميل رو)

''11° 00' 18,9

''83° 27' 38,00

C-2

''11° 01' 9,9

''83° 24' 26,9

C-3

''11° 05' 33,7

''83° 03' 59,2
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رقم النقطة

مشال خط العرض

غرب خط الطول

C-4

''11° 11' 8,4

''82° 34' 41,8

C-5

''11° 05' 0,7

''82° 18' 52,3

C-6

''11° 05' 5,2

''82° 14' 0,0

C-7

''10° 49' 0,0

''82° 14' 0,0

C-8

''10° 49' 0,0

''81° 26' 8,2

واحلأأدوة البحريأأة ب أ النقطأأة  CAوالأأرب أأي خأأط جيوةيسأأي ب أربط النقطأأة  CAابل أردس الشأأرقي
لبحاة اربور يد (املوافقة حاليا للنقطة اليت يسميها خرباء احملكمة )Pleذ
(يعرب ع .مجيع ا حدا يات سإ النظاه اييوةيسي العاملي لسنة )1984
 - 151وبددت احملكمة مداوالهتاذ وستصدر حكمها يف جلسة علنية يعل .ع .موعد ا يف الوقت املناسإذ

 - ٨االلتزام أأات املتعلق أأة ابملفاوض أأات املتص أألة بوق أأف س أأبا التس أألل الن أأووا ون أأزع الس أأال الن أأووا
(جزر مارشال ضد اهلند)
 - 152يف  24نيس أأان/دبري أأل  ،2014دوةع أأت مجهوري أأة ج أأزر مارش أأال عريض أأة تق أأيم هب أأا ةع أأوى ض أأد
مجهوريأأة اهلنأأد ،متهمأأة اي أأا بعأأده الوفأأاء ابلتزاماهتأأا املتعلقأأة بوقأأر سأأبا التسأألا النأأووو يف موعأأد مبكأأر
وبنزع السال النوووذ
 - 153ورغأأم دن اهلنأأد ت تصأأد علأأى معا أأدة عأأده انتشأأار األسأألحة النوويأأة ،ف أ ن جأأزر مارشأأال ،الأأيت
انض أ أأمت م أ أأ .جانبه أ أأا تل أ أأك املعا أ أأدة كط أ أأري يف  30ك أ أأانون الث أ أأاين/ين أ أأاير  ،1995دك أ أأدت دن
”االلتزام أأات املنصأ أأوص عليهأ أأا يف امل أأاةة الساةسأ أأة مأ أأ .معا أأدة عأ أأده االنتشأ أأار ليس أأت أ أأرة التزامأ أأات
تعا دية ،بل أي قائمأة ديضأا بصأورة مسأتقلة مبوجأإ القأانون الأدويل العأريف“ ،وتنطبأق علأى مجيأع الأدول
مبقتضأأى القأأانون الأأدويل العأأريفذ واحأأتر املأأدعي أبنأأه ”مأأ .خأأالل االخنأراط يف سأألوك يتعأأارض مباشأأرة مأأع
التزامات نزع السال النووو ووقر سبا التسلا النووو يف موعد مبكر ،فأ ن [اهلنأد] دخلأت ومأا ئالأت
ختل بواجبها القانوين ابلوفاء س .نية ابلتزاماهتا مبوجإ القانون الدويل العريف“ذ
 - 154وطلإ املدعي ك لك احملكمة دن أتمأر املأدعى عليأه ابختأاذ مجيأع اخلطأوات الالئمأة لالمتثأال
لاللتزامأأات املأ كورة يف غضأأون سأأنة واحأأدة مأأ .صأأدور احلكأأم ،مبأأا يف ذلأأك السأأعي سأأ .نيأأة جأراء
مفاوضات ،وبدئها عند اللزوه ،هبدي براه اتفاقية بشفن نأزع السال النووو دميع جوانبه يف ظأل رقابأة
ةولية حمكمة وفعالأةذ
 - 155و قامة اختصاص احملكمة ابلنظر يف الدعوى املرفوعة ضد اهلند ،استظهر املأدعي ابلفقأرة  2مأ.
املأأاةة  36مأأ .نظامهأأا األساسأأي ،ودشأأار عأأالين قبأأول الواليأأة ا جباريأأة للمحكمأأة الصأأاةري .مبوجأأإ
ذلك احلكم ع .جزر مارشال يف  24نيسان/دبريل  ،2013وع .اهلند يف  18ديلول/سبتمرب 1974ذ
 - 156ويف رسأأالة مؤرخأأة  6حزي أران/يونيأأه  ،2014دشأأارت اهلنأأد ،يف مجلأأة دمأأور،
حمكمة العدل الدولية ليس هلا اختصاص النظر يف النزاع املزعوه“ذ
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 - 157وأبمأأر مأأؤرخ  16حزيأران/يونيأأه  ،2014قأأررت احملكمأأة دن تتنأأاول امل أ كرات اخلطيأأة دوال مسأأفلة
اختص أأاص احملكم أأة ،وح أأدةت اتريأ أأخ  16ك أأانون األول/ةيس أأمرب  2014دجأ أأال ي أأداع ج أأزر مارشأ أأال
مل أ كرهتا واتريأأخ  16حزي أران/يونيأأه  2015دجأأال يأأداع اهلنأأد مل أ كرهتا املضأأاةة بشأأفن املسأأفلة امل أ كورةذ
ودوةعت جزر مارشال م كرهتا يف األجل احملدةذ
 - 158ويف رسالة مؤرخة  5داير/مايو  ،2015طلبت اهلند متديد األجل احملدة يداع م كرهتا املضأاةة
بشفن مسفلة االختصاص ال ة دشهر بعأد اتريأخ  16حزيأران/يونيأه 2015ذ وعنأد اسأتاله تلأك الرسأالة،
دحأ أأال رئأ أأيس القلأ أأم نسأ أأخة منهأ أأا جأ أأزر مارشأ أأالذ ويف رسأ أأالة مؤرخأ أأة  8داير/مأ أأايو  ،2015دبلغأ أأت
جزر مارشال احملكمة دن ليس لديها اعرتاض على االستتابة لطلإ اهلندذ
 - 159ومبوجأأإ دمأأر مأأؤرخ  19داير/مأأايو  ،2015مأأدةت احملكمأأة األجأأل احملأأدة لتقأأدمي اهلنأأد ملأ كرهتا
املض أأاةة م أأ 16 .حزيأ أران/يوني أأه  16 2015ديل أأول/س أأبتمرب 2015ذ ودوةع أأت تل أأك املأ أ كرة ض أأم.
األجل املمدةذ
 - 160وعقأأدت ايلسأأات العلنيأأة بشأأفن مسأأفليت اختصأأاص احملكمأأة ومقبوليأأة العريضأأة فيمأأا ب أ يأأومي
اال ن  7واألربعاء  16آذار/مارس 2016ذ
 - 161ويف ختاه تلك ايلسات ،قده وكيال الطرف املطالبات التالية

فيما خي

مجهورية جزر مارشال:
”تطلإ جزر مارشال

فيما خي

احملكمة:

احملكمة بكل احرتاه ما يلي:

(د )

دن ترفض االعرتاضأات علأى اختصاصأها ابلنظأر يف مطالبأات جأزر مارشأال ،علأى أو
ما قدمته مجهورية اهلند يف م كرهتا املضاةة املؤرخة  16ديلول/سبتمرب 2015؛

(ب )

دن تقأأرر وتعلأأ .دن للمحكمأأة اختصأأاص النظأأر يف مطالبأأات جأأزر مارشأأال املقدمأأة يف
عريضتها املؤرخة  24نيسان/دبريل 2014ذ“

مجهورية اهلند:
”حتث مجهورية اهلند احملكمة ،بكل احرتاه ،على دن تقرر وتعل .ما يلي:
(د )

دهنأأا تفتقأأر اختصأأاص النظأأر يف املطالبأأات الأأيت قأأدمتها جأأزر مارشأأال ضأأد اهلنأأد يف
عريضتها املؤرخة  24نيسان/دبريل 2014؛

(ب)

دن املطالبات اليت قدمتها جزر مارشال ضد اهلند غا مقبولةذ“

 - 162ويف  5تش أ أري .األول/دكت أ أأوبر  ،2016دص أ أأدرت احملكم أ أأة حكمه أ أأا بش أ أأفن االعرتاض أ أأات عل أ أأى
االختصاص ومقبولية العريضة ،وين منطو احلكم ما يلي:
”هل األسباب،
ف ن احملكمة،
()1
36/75

أبغلبية تسعة دصوات مقابل سبعة،
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تؤي أأد االع أ أرتاض ال أ أ و داثرت أأه اهلن أأد عل أأى اختص أأاص احملكم أأة ،عل أأى دس أأاس ع أأده وج أأوة ن أ أزاع
ب الطرف ؛
املؤيأأدون :الأرئيس دبرا أأاه؛ وانئأأإ الأرئيس يوسأأر؛ والقضأأاة دوواةا ،وغرينأأووة ،وشأأوو ،وةونو يأأو ،وغأأااي،
وهباندارو ،وغيفورغيان؛
املعارضأأون :القض أأاة تومكأأا ،وبنون أأة ،وكانس أأاةو ترينأأداة ،وس أأيبوتيندو ،وروبنسأأون ،وكراوف أأورة؛ والقاض أأي
اخلاص داوو؛
()2

أبغلبية عشرة دصوات مقابل ستة،

تقضي أبنه ال ميكنها الشروع يف النظر يف موضوع القضيةذ
املؤيدون :الرئيس دبرا اه؛ وانئإ الرئيس يوسر؛ والقضاة دوواةا ،وتومكا ،وغرينأووة ،وشأوو ،وةونو يأو،
وغااي ،وهباندارو ،وغيفورغيان؛
املعارضون :القضاة بنونة ،وكانساةو ترينداة ،وسيبوتيندو ،وروبنسون ،وكراوفورة؛ والقاضي اخلاص داووذ“
 - 163وقد ح فت القضية م .جدول احملكمةذ

 - ٩االلتزامأأات املتعلقأأة ابملفاوضأأات املتصأألة بوقأأف سأأبا التسأألل النأأووا ونأأزع السأأال النأأووا
(جزر مارشال ضد ابكستان)
 - 164يف  24نيس أأان/دبري أأل  ،2014دوةع أأت ج أأزر مارش أأال عريض أأة ترف أأع هب أأا ةع أأوى ض أأد مجهوري أأة
ابكسأأتان ا سأأالمية ،متهمأأة اي أأا بعأأده الوفأأاء ابلتزاماهتأأا املتعلقأأة بوقأأر سأأبا التسأألا النأأووو يف موعأأد
مبكر وبنزع السال النوووذ
 - 165ورغأأم دن ابكسأأتان ت تصأأد علأأى معا أأدة عأأده انتشأأار األسأألحة النوويأأة ،ف أ ن جأأزر مارشأأال،
ال أأيت انض أأمت م أأ .جانبه أأا تل أأك املعا أأدة كط أأري يف  30ك أأانون الث أأاين/ين أأاير  ،1995دك أأدت دن
”االلتزام أأات املنصأ أأوص عليهأ أأا يف امل أأاةة الساةسأ أأة مأ أأ .معا أأدة عأ أأده االنتشأ أأار ليس أأت أ أأرة التزامأ أأات
تعا دية ،بل أي قائمأة ديضأا بصأورة مسأتقلة مبوجأإ القأانون الأدويل العأريف“ ،وتنطبأق علأى مجيأع الأدول
مبقتضأأى القأأانون الأأدويل العأأريفذ واحأأتر املأأدعي أبنأأه ”مأأ .خأأالل االخنأراط يف سأألوك يتعأأارض مباشأأرة مأأع
التزامأأات نأأزع السأأال النأأووو ووقأأر سأأبا التسأألا النأأووو يف موعأأد مبكأأر ،ف أ ن [ابكسأأتان] دخل أأت
وما ئالت ختل بواجبها القانوين ابلوفاء س .نية ابلتزاماهتا مبوجإ القانون الدويل العريف“ذ
 - 166وطلإ املدعي ك لك احملكمة دن أتمأر املأدعى عليأه ابختأاذ مجيأع اخلطأوات الالئمأة لالمتثأال
لاللتزامأأات املأ كورة يف غضأأون سأأنة واحأأدة مأأ .صأأدور احلكأأم ،مبأأا يف ذلأأك السأأعي سأأ .نيأأة جأراء
مفاوضات ،وبدئها عند اللزوه ،هبدي براه اتفاقية بشفن نأزع السال النووو دميع جوانبه يف ظأل رقابأة
ةولية حمكمة وفعالأةذ
 - 167و قامة اختصاص احملكمة ابلنظر يف الدعوى املرفوعة ضد ابكستان ،استظهر املدعي ابلفقأرة 2
م أأ .امل أأاةة  36م أأ .نظامه أأا األساس أأي ،ودش أأار ع أأالين قب أأول الوالي أأة ا جباري أأة للمحكم أأة الص أأاةري.
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مبوج أ أ أ أأإ ذل أ أ أ أأك احلك أ أ أ أأم ع أ أ أ أأ .ج أ أ أ أأزر مارش أ أ أ أأال يف  24نيس أ أ أ أأان/دبري أ أ أ أأل  ،2013وع أ أ أ أأ .ابكس أ أ أ أأتان يف
 13ديلول/سبتمرب 1960ذ
 - 168ويف مأ أ كرة ش أأفوية مؤرخ أأة  9مت أأوئ/يولي أأه  ،2014دش أأارت ابكس أأتان ،يف مجل أأة دم أأور،
”ترى بعد متحي األمر أبن احملكمة تفتقر لالختصاص“ و ”تعترب العريضة امل كورة غا مقبولة“ذ

دهن أأا

 - 169وأبمر مؤرخ  10متوئ/يوليه  ،2014قرر رئأيس احملكمأة دن تتنأاول املأ كرات اخلطيأة دوال مسأفليت
اختصأ أأاص احملكمأ أأة ومقبوليأ أأة العريضأ أأة ،وحأ أأدة اتري أ أأخ  12كأ أأانون الثأ أأاين/ينأ أأاير  2015دجأ أأال ي أ أأداع
جأأزر مارشأأال ملأ كرهتا واتريأأخ  17متأأوئ/يوليأأه  2015دجأأال يأأداع ابكسأأتان ملأ كرهتا املضأأاةةذ ودوةعأأت
جزر مارشال م كرهتا يف األجل احملدةذ
 - 170ويف مأ كرة شأأفوية مؤرخأأة  2متأأوئ/يوليأه  ،2015طلبأأت حكومأأة ابكسأأتان متديأأد األجأأل احملأأدة
يأداع مأ كرهتا املضأأاةة سأأتة دشأأهرذ وعنأأد اسأأتاله تلأأك املأ كرة الشأأفوية ،دحأأال رئأأيس القلأأم نسأأخة منهأأا
جأأزر مارشأأالذ ويف رسأأالة مؤرخأأة  8متأأوئ/يوليأأه  ،2015دبلغأأت حكومأأة جأأزر مارشأأال احملكمأأة أبهنأأا،
لألسأأباب املبينأأة يف تلأأك الرسأأالة” ،ستشأأعر ابالرتيأأا لتمديأأد األجأأل األويل احملأأدة بسأأتة دشأأهر [ يأأداع
ابكس أأتان ملأ أ كرهتا املض أأاةة] تس أأعة دش أأهر يف اجملم أأوع ،اعتب أأارا م أأ .اتري أأخ املأ أ كرة“ املوةع أأة م أأ .قب أأل
جزر مارشالذ
 - 171وأبمأر مأؤرخ  9متأأوئ/يوليأه  ،2015مأدة رئأأيس احملكمأة األجأل احملأأدة لباكسأتان يأداع مأ كرهتا
املض أ أ أأاةة املتعلق أ أ أأة مبس أ أ أأفليت اختص أ أ أأاص احملكم أ أ أأة ومقبولي أ أ أأة العريض أ أ أأة م أ أ أأ 17 .مت أ أ أأوئ/يولي أ أ أأه 2015
 1كانون األول/ةيسمرب 2015ذ ودوةعت ابكستان م كرهتا املضاةة ضم .األجل املمدةذ
 - 172وعق أأدت ايلس أأات العلني أأة بش أأفن مس أأفليت اختص أأاص احملكم أأة ومقبولي أأة العريض أأة ي أأوه ال أأثالاثء
 8آذار/مارس 2016ذ
 - 173وقبأل بأدء ا جأراءات الشأفوية ،قامأت حكومأة ابكسأتان ،الأيت شأاركت علأى النحأو الواجأأإ يف
ا جأراءات اخلطيأأة ،إببأأالل احملكمأأة أبهنأأا لأأ .تشأأارك يف ايلسأأات ألهنأأا ،علأأى وجأأه التحديأأد” ،ال تشأأعر
أبن أ أ املش أأاركة ستض أأير دو جدي أأد مل أأا ق أأد س أأبق هل أأا دن قدمت أأه يف م أ أ كرهتا املض أأاةة“ذ واقتص أأرت
ايلسات ابلتايل على عرض حكومة جزر مارشال حلتتهاذ وت تعقد جولة اثنية م .املرافعات الشفويةذ
 - 174ويف ختاه تلك ايلسات ،قدمت جزر مارشال املطالبات التالية
”تطلإ جزر مارشال

احملكمة:

احملكمة بكل احرتاه ما يلي:

(د )

دن ترفض االعرتاضات على اختصاص احملكمة وعلى مقبولية مطالبات جزر مارشال ،علأى
و ما ذ بت ليه ابكستان يف م كرهتا املضاةة املؤرخة  1كانون األول/ةيسمرب 2015؛

(ب )

دن تقأأرر وتعلأأ .دن للمحكمأأة اختصأأاص النظأأر يف مطالبأأات جأأزر مارشأأال املقدمأأة يف
عريضتها املؤرخة  24نيسان/دبريل 2014؛

( )

دن تقرر وتعل .دن مطالبات جزر مارشال مقبولةذ“

 - 175ويف  5تش أ أري .األول/دكت أ أأوبر  ،2016دص أ أأدرت احملكم أ أأة حكمه أ أأا بش أ أأفن االعرتاض أ أأات عل أ أأى
االختصاص ومقبولية العريضة ،وين منطو احلكم على ما يلي:
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”هل األسباب،
ف ن احملكمة،
()1
الطرف ؛

أبغلبية تسعة دصوات مقابل سبعة،

تؤيد االعرتاض ال و داثرته ابكستان على اختصاص احملكمة ،على دساس عأده وجأوة نأزاع بأ

املؤيأأدون :الأرئيس دبرا أأاه؛ وانئأأإ الأرئيس يوسأأر؛ والقضأأاة دوواةا ،وغرينأأووة ،وشأأوو ،وةونو يأأو ،وغأأااي،
وهباندارو ،وغيفورغيان؛
املعارضأأون :القض أأاة تومكأأا ،وبنون أأة ،وكانس أأاةو ترينأأداة ،وس أأيبوتيندو ،وروبنسأأون ،وكراوف أأورة؛ والقاض أأي
اخلاص داوو؛
()2

أبغلبية عشرة دصوات مقابل ستة،

تقضي أبنه ال ميكنها الشروع يف النظر يف موضوع القضيةذ
املؤيدون :الرئيس دبرا اه؛ وانئإ الرئيس يوسر؛ والقضاة دوواةا ،وتومكا ،وغرينأووة ،وشأوو ،وةونو يأو،
وغااي ،وهباندارو ،وغيفورغيان؛
املعارضون :القضاة بنونة ،وكانساةو ترينداة ،وسيبوتيندو ،وروبنسون ،وكراوفورة؛ والقاضي اخلاص داووذ“
 - 176وقد ح فت القضية م .جدول احملكمةذ

 - 10االلتزام أأات املتعلق أأة ابملفاوض أأات املتص أألة بوق أأف س أأبا التس أألل الن أأووا ون أأزع الس أأال الن أأووا
(جزر مارشال ضد اململكة املتحدة)
 - 177يف  24نيس أأان/دبري أأل  ،2014دوةع أأت ج أأزر مارش أأال عريض أأة ترف أأع هب أأا ةع أأوى ض أأد اململك أأة
املتحأأدة لربيطانيأأا العظمأأى وديرلنأأدا الشأأمالية ،متهمأأة اي أأا بعأأده الوفأأاء ابلتزاماهتأأا املتعلقأأة بوقأأر سأأبا
التسلا النووو يف موعد مبكر وبنزع السال النوووذ
 - 178واحتتأأت جأأزر مارشأأال خبروقأأات اململكأأة املتحأأدة للمأأاةة الساةسأأة مأأ .معا أأدة عأأده انتشأأار
األسلحة النوويأة ،الأيت تأن علأى دن كأل طأري مأ .األطأراي يف املعا أدة يتعهأد ”أبن جيأرو مفاوضأات
س .نية الختاذ تأدابا فعالأة تتعلأق بوقأر سأبا التسألا النأووو يف موعأد مبكأر وبنأزع السأال النأووو،
ولعقأأد معا أأدة بشأأفن نأأزع السأأال العأأاه الكامأأل يف ظأأل رقابأأة ةوليأأة حمكمأأة وفعالأأة“ذ واحتتأأت جأأزر
مارشأأال أبنأأه ”بعأأده السأأعي جأراء مفاوضأأات سأأ .نيأأة بشأأفن التأأدابا الفعالأأة املتعلقأأة بوقأأر سأأبا
التسألا النأووو يف موعأد مبكأر وبنأزع السأال النأأووو ،واالخنأراط عأوض ذلأك يف سألوك يتعأارض مباشأأرة
مع تلك التعهدات امللزمة قانوان ،يكون املدعى عليه قد دخل ومأا ئال خيأل بواجبأه القأانوين ابلوفأاء سأ.
نية ابلتزاماته مبوجإ معا دة عده االنتشار والقانون الدويل العريف“ذ
 - 179واب ضأافة ذلأأك ،طلأأإ املأدعي احملكمأأة دن أتمأأر اململكأأة املتحأدة ابختأأاذ مجيأأع اخلطأوات
الالئمأأة لالمتثأأال اللتزاماهتأأا مبوجأأإ املأأاةة الساةسأأة مأأ .معا أأدة عأأده انتشأأار األسأألحة النوويأأة ومبوجأأإ
القانون الدويل العريف يف غضون سنة واحدة م .صدور احلكأم ،مبأا يف ذلأك السأعي جأراء مفاوضأات
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س .نية ،وبدئها عند اللزوه ،هبدي براه اتفاقية بشفن نأأزع السأال النأووو دميأع جوانبأه يف ظأل رقابأة
ةولية حمكمة وفعالأةذ
 - 180و قامأأة اختصأأاص احملكمأأة ابلنظأأر يف الأأدعوى املرفوعأأة ضأأد اململكأأة املتحأأدة ،اسأأتظهر املأأدعي
أبحكأ أأاه الفقأ أأرة  2مأ أأ .املأ أأاةة  36مأ أأ .نظامهأ أأا األساسأ أأي ،ودشأ أأار عأ أأالين قبأ أأول الواليأ أأة ا جباريأ أأة
للمحكمة الصاةري .مبوجإ تلك األحكاه ع .جزر مارشال يف  24نيسان/دبريل  ،2013وع .اململكأة
املتحدة يف  5متوئ/يوليه 2004ذ
 - 181وأبمأأر مأأؤرخ  16حزيأران/يونيأأه  ،2014حأأدةت احملكمأأة اتريأأخ  16آذار/مأأارس  2015دجأأال
يأأداع جأأزر مارشأأال مل أ كرهتا واتريأأخ  16كأأانون األول/ةيسأأمرب  2015دجأأال يأأداع اململكأأة املتحأأدة
مل كرهتا املضاةةذ ودوةعت جزر مارشال م كرهتا يف األجل احملدةذ
 - 182ويف  15حزيأران/يونيأأه  ،2015داثرت اململكأة املتحأأدة ،مشأاة الفقأأرة  1مأ .املأأاةة  79مأأ.
الئحأأة احملكمأأة ،بعأأض الأأدفوع االبتدائيأأة بشأأفن اختصأأاص احملكمأأة ومقبوليأأة العريضأأةذ ودوقفأأت بنأأاء علأأى
ذلأأك ا ج أراءات املتعلقأأة مبوضأأوع الأأدعوى عمأأال ابلفقأأرة  5مأأ .نفأأس املأأاةةذ وعمأأال بتلأأك الفقأأرة ،ومأأع
مراعأأاة التوجيأأه ا جرائأأي اخلأأامس ،قأأاه ال أرئيس ،أبمأأر مأأؤرخ  19حزي أران/يونيأأه  ،2015بتحديأأد اتريأأخ
 15تشأري .األول/دكتأأوبر  2015دجأأال لتقأأدمي جأأزر مارشأأال بيأأاان خطيأأا مبالحظاهتأأا واسأأتنتاجاهتا بشأأفن
الدفوع االبتدائية الأيت داثرهتأا اململكأة املتحأدة لربيطانيأا العظمأى وديرلنأدا الشأماليةذ ودوةعأت جأزر مارشأال
بياهنا اخلطي يف األجل احملدةذ
 - 183وعقدت يف الفرتة املمتدة م .يوه األربعاء  9يوه األربعاء  16آذار/مارس  2016ايلسات
العلنية املتعلقة ابلدفوع االبتدائية اليت داثرهتا اململكة املتحدةذ
 - 184ويف ختاه تلك ايلسات ،قده وكيال الطرف املطالبات التالية

فيما خي

اململكة املتحدة:
”تطلإ اململكة املتحدة

فيما خي

احملكمة دن تقرر وتعل .ما يلي:

-

دهنأأا تفتقأأر الختصأأاص النظأأر يف الأأدعوى املرفوعأأة ضأأد اململكأأة املتحأأدة مأأ .قبأأل جأأزر
مارشال و/دو

-

دن الدعوى املرفوعة ضد اململكة املتحدة م .قبل جزر مارشال غا مقبولةذ“

مجهورية جزر مارشال:
”تطلإ جزر مارشال
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احملكمة:

احملكمة بكل احرتاه ما يلي:

(د )

دن ت أأرفض ال أأدفوع االبتدائي أأة ال أأيت د أأات بش أأفن اختصاص أأها ومقبولي أأة مطالب أأات ج أأزر
مارشال ،على أو مأا ذ بأت ليأه اململكأة املتحأدة لربيطانيأا العظمأى وديرلنأدا الشأمالية
يف ةفوعها االبتدائية املقدمة يف  15حزيران/يونيه 2015؛

(ب )

دن تقأأرر وتعلأأ .دن للمحكمأأة اختصأأاص النظأأر يف مطالبأأات جأأزر مارشأأال املقدمأأة يف
عريضتها املؤرخة  24نيسان/دبريل 2014؛
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( )

دن تقرر وتعل .دن مطالبات جزر مارشال مقبولة“ذ

 - 185ويف  5تشأري .األول/دكتأوبر  ،2016دصأدرت احملكمأة حكمهأأا بشأفن الأدفوع االبتدائيأة ،وجأأاء
يف منطوقه ما يلي:
”هل األسباب،
ف ن احملكمة،
()1

بثمانية دصوات مقابل مثانية ،وبرتجيا صوت الرئيس،

تؤيأأد الأأدفع االبتأأدائي األول بشأأفن االختصأأاص الأ و داثرتأأه اململكأأة املتحأأدة لربيطانيأأا العظمأأى
وديرلندا الشمالية ،على دساس عده وجوة نزاع ب الطرف ذ
املؤيدون :الرئيس دبرا اه؛ والقضاة دوواةا ،وغرينووة ،وشوو ،وةونو يو ،وغااي ،وهباندارو ،وغيفورغيان؛
املعارضون :انئأإ الأرئيس يوسأر؛ والقضأاة تومكأا ،وبنونأة ،وكانسأاةو ترينأداة ،وسأيبوتيندو ،وروبنسأون،
وكراوفورة؛ والقاضي اخلاص داوو؛
()2

أبغلبية تسعة دصوات مقابل سبعة،

تقضي أبنه ال ميكنها الشروع يف النظر يف موضوع القضيةذ
املؤي أأدون :ال أرئيس دبرا أأاه؛ والقض أأاة دوواةا ،وتومك أأا ،وغرين أأووة ،وش أأوو ،وةونو ي أأو ،وغ أأااي ،وهبان أأدارو،
وغيفورغيان؛
املعارضون :انئإ الرئيس يوسر؛ والقضاة بنونة ،وكانساةو ترينداة ،وسيبوتيندو ،وروبنسأون ،وكراوفأورة؛
والقاضي اخلاص داووذ“
 - 186وقد ح فت القضية م .جدول احملكمةذ

 - 11تعيو احلدود البحرية يف احمليط اهلندا (الصومال ضد كينيا)
 - 187يف  28آب/دغس أأطس  ،2014دوةع أأت مجهوري أأة الص أأومال االحتاةي أأة عريض أأة ترف أأع هب أأا ةع أأوى ض أأد
مجهورية كينيا فيما يتعلق مبنائعة بشفن حتديد احليز البحرو ال و تطالإ به كلتا الدولت يف احمليط اهلندوذ
 - 188واةعى الصومال يف عريضته أبن كلتا الدولت ”ختتلفان بشأفن موقأع احلأدوة البحريأة يف املنطقأة
الأأيت تتأأداخل فيهأأا اسأأتحقاقاهتما البحريأأة“ ،ودكأأد دن ”املفاوضأأات الدبلوماسأأية ،الأأيت مت خالهلأأا تبأأاةل
اآلراء بينهما بشكل كامل ،قد دخفقت يف تسوية ا اخلالي“ذ
 - 189ونتيتة ل لك ،طلإ الصومال احملكمة ”دن حتدة ،استناةا القانون الدويل ،كامأل مسأار
خأأط احلأأدوة البحأأرو الوحيأأد ال أ و يفصأأل ب أ مجيأأع املنأأاطق البحريأأة التابعأأة للصأأومال وكينيأأا يف احملأأيط
اهلنأدو ،مبأا يف ذلأك ايأأري القأارو علأى مسأأافة تتتأاوئ [ 200ميأل أأرو]“ذ وطلأإ املأدعي ديضأأا
احملكمة ”دن حتدة بدقة ا حدا يات ايغرافية خلط احلدوة البحرو الوحيد يف احمليط اهلندو“ذ
 - 190و سإ ردو املدعي ،ينبغي رسم احلدوة البحرية ب الطرف يف البحر ا قليمي وحتديأد املنطقأة
االقتصاةية اخلالصة وايري القارو وفقأا للمأواة  15و  74و  83علأى التأوايل مأ .اتفاقيأة األمأم املتحأدة
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لقانون البحارذ ودوضا الصومال دن خط احلدوة يف البحر ا قليمي ينبغي دن يكأون بنأاء علأى ذلأك أو
”اخلط الوسط على النحو احملدة يف املاةة  ،15مبا دنه ال توجد ظروي خاصة مأ .شأفهنا دن تأربر اخلأرو
عأأ .أ ا اخلأأط“ ودن احلأأدوة ،يف املنطقأأة االقتصأأاةية اخلالصأأة وايأأري القأأارو” ،ينبغأأي حتديأأد ا وفقأأا
للعملية املؤلفة م .ال خطوات اليت تستخدمها احملكمة ابستمرار يف تطبيقها للماةت  74و “83ذ
 - 191ودكأأد املأأدعي دن ”املوقأأر احلأأايل لكينيأأا فيمأأا يتعلأأق ابحلأأدوة البحريأأة أأو دنأأه ينبغأأي دن يكأأون
ناك خط مستقيم ينطلق م .نقطة هنايأة احلأدوة الربيأة بأ الطأرف  ،وميتأد شأرقا علأى طأول خأط العأرض
ال و تقع عليه نقطة هناية احلدوة الربية ،يف النطا الكامل للبحر ا قليمي واملنطقأة االقتصأاةية اخلالصأة
وايري القارو ،مبا يف ذلك ايري القارو على مسافة تتتاوئ [ 200ميل رو]“ذ
 - 192وب الصومال يف اخلتاه دنه ”حيتف

قوقه يف تكملة عريضته دو تعديلها“ذ

 - 193و قامأ أأة اختصأ أأاص احملكمأ أأة ،اسأ أأتظهر املأ أأدعي أبحكأ أأاه الفقأ أأرة  2مأ أأ .املأ أأاةة  36مأ أأ .النظأ أأاه
األساسي للمحكمة ،ودشار عأالين قبأول الواليأة ا جباريأة للمحكمأة الصأاةري .وفقأا لتلأك األحكأاه
ع .الصومال يف  11نيسان/دبريل  1963وكينيا يف  19نيسان/دبريل 1965ذ
 - 194واب ضأأافة ذلأأك ،ةفأأع الصأأومال أبن ”اختصأأاص احملكمأأة مبوجأأإ الفقأأرة  2مأأ .املأأاةة 36
م .النظاه األساسي تؤكد املاةة  282م .اتفاقيأة األمأم املتحأدة لقأانون البحأار“ الأيت صأد عليهأا كأل
م .الصومال وكينيا يف عاه 1989ذ
 - 195وأبمأ أ أأر مأ أ أأؤرخ  16تش أ أ أري .األول/دكتأ أ أأوبر  ،2014حأ أ أأدة رئأ أ أأيس احملكمأ أ أأة اتريأ أ أأخ  13متأ أ أأوئ/
يوليأ أأه  2015دجأ أأال يأ أأداع الصأ أأومال مل كرتأ أأه و  27داير/مأ أأايو  2016دجأ أأال يأ أأداع كينيأ أأا مل أ أ كرهتا
املضاةةذ وقد دوةع الصومال م كرته يف األجل احملدةذ
 - 196ويف  7تشأ أري .األول/دكت أأوبر  ،2015داثرت كيني أأا بع أأض ال أأدفوع االبتدائي أأة بش أأفن اختص أأاص
احملكمة ومقبولية العريضةذ ووفقا للفقأرة  5مأ .املأاةة  79مأ .الئحأة احملكمأة ،دوقفأت ا جأراءات املتعلقأة
مبوضوع الدعوىذ
 - 197وأبمأأر مأأؤرخ  9تش أري .األول/دكتأأوبر  ،2015حأأدةت احملكمأأة اتريأأخ  5شأأباط/فربايأأر 2016
دجال لتقدمي الصأومال بيأاان خطيأا مبالحظاتأه واسأتنتاجاته بشأفن الأدفوع االبتدائيأة الأيت داثرهتأا كينيأاذ وقأد
دوةع الصومال بيانه اخلطي يف األجل احملدةذ
 - 198وعقأأدت ايلسأأات العلنيأأة بشأأفن الأأدفوع االبتدائيأأة الأأيت داثرهتأأا كينيأأا يف الفأأرتة املمتأأدة مأأ .يأأوه
اال ن  19يوه ايمعة  23ديلول/سبتمرب 2016ذ
 - 199ويف ختاه تلك ايلسات ،قده وكيال الطرف املطالبات التالية

فيما خي

احملكمة:

كينيا:
”تطلإ مجهورية كينيا

احملكمة ،بكل احرتاه ،دن تقرر وتعل .ما يلي:

دن الأأدعوى الأأيت رفعهأأا الصأأومال ضأأد كينيأأا ليسأأت مشأأمولة ابختصأأاص احملكمأأة وغأأا مقبولأأة،
ودهنا مرفوضة بناء على ذلكذ“
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فيما خي

الصومال:

”يطل أأإ الص أأومال بك أأل اح أ أرتاه
فرباير  2016ومرافعاته الشفوية ،ما يلي:

احملكم أأة ،اس أأتناةا

بيان أأه اخلط أأي املق أأده يف  5ش أأباط/

()1

دن ترفض الدفوع االبتدائية اليت داثرهتا مجهورية كينيا؛

()2

دن تقضي ابختصاصها ابلنظر يف العريضة اليت دوةعتها مجهورية الصومال االحتاةيةذ“

 - 200ويف  2ش أأباط/فرباي أأر  ،2017دص أأدرت احملكم أأة حكمه أأا بش أأفن ال أأدفوع االبتدائي أأة ،وج أأاء يف
منطوقه ما يلي:
”هل األسباب،
ف ن احملكمة،
()1

(د )

أبغلبية ال ة عشر صوات مقابل ال ة،

تأرفض الأأدفع االبتأأدائي األول الأ و داثرتأأه مجهوريأأة كينيأأا مأأ .حيأأث اسأأتناة
املؤرخة  7نيسان/دبريل 2009؛

مأ كرة التفأأا م

املؤيدون :الرئيس دبرا اه؛ وانئإ الرئيس يوسأر؛ والقضأاة دوواةا ،وتومكأا ،وكانسأاةو ترينأداة ،وغرينأووة،
وشوو ،وةونو يو ،وغااي ،وسيبوتندو ،وهباندارو ،وكراوفورة ،وغيفورغيان؛
املعارضون :القاضيان بنونة ،وروبنسون؛ والقاضي اخلاص غيوه؛
(ب )

أبغلبية مخسة عشر صوات مقابل صوت واحد،

تأرفض الأأدفع االبتأأدائي األول ال أ و داثرتأأه مجهوريأأة كينيأأا مأأ .حيأأث اسأأتناة
عشر م .اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار؛

ايأأزء اخلأأامس

املؤيدون :الرئيس دبرا اه؛ وانئإ الرئيس يوسر؛ والقضاة دوواةا ،وتومكا ،وبنونة ،وكانسأاةو ترينأداة ،وغرينأووة،
وشوو ،وةونو يو ،وغااي ،وسيبوتندو ،وهباندارو ،وكراوفورة ،وغيفورغيان؛ والقاضي اخلاص غيوه؛
املعارضون :القاضي روبنسون؛
()2

أبغلبية مخسة عشر صوات مقابل صوت واحد،

ترفض الدفع االبتدائي الثاين ال و داثرته مجهورية كينياذ
املؤيدون :الرئيس دبرا اه؛ وانئإ الرئيس يوسر؛ والقضاة دوواةا ،وتومكا ،وبنونة ،وكانسأاةو ترينأداة ،وغرينأووة،
وشوو ،وةونو يو ،وغااي ،وسيبوتندو ،وهباندارو ،وكراوفورة ،وغيفورغيان؛ والقاضي اخلاص غيوه؛
املعارضون :القاضي روبنسون؛
()3

أبغلبية ال ة عشر صوات مقابل ال ة،

تقضأ أأي أبن هلأ أأا اختصأ أأاص النظأ أأر يف العريضأ أأة الأ أأيت دوةعتهأ أأا مجهوريأ أأة الصأ أأومال االحتاةيأ أأة يف
 28آب/دغسطس  2014وأبن العريضة مقبولةذ
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املؤيدون :الرئيس دبرا اه؛ وانئإ الرئيس يوسأر؛ والقضأاة دوواةا ،وتومكأا ،وكانسأاةو ترينأداة ،وغرينأووة،
وشوو ،وةونو يو ،وغااي ،وسيبوتندو ،وهباندارو ،وكراوفورة ،وغيفورغيان؛
املعارضون :القاضيان بنونة ،وروبنسون؛ والقاضي اخلاص غيوهذ“
 - 201ومبوج أ أأإ دم أ أأر م أ أأؤرخ  2ش أ أأباط/فرباي أ أأر  ،2017ح أ أأدةت احملكم أ أأة اتري أ أأخ  18ك أ أأانون األول/
ةيسمرب  2017دجال جديدا يداع كينيا مل كرهتا املضاةةذ

 - 12النزاع ول وضع واستخدام مياه اجملرى املائي سيالال (شيلي ضد بوليفيا)
 - 202يف  6حزيأران/يونيأأه  ،2016دوةعأأت مجهوريأأة شأأيلي عريضأأة ترفأأع هبأأا ةعأأوى ضأأد ةولأأة بوليفيأأا
املتعدةة القوميات بشفن نزاع يتعلق بوضع واستخداه ميا اجملرى املائي سيالالذ
 - 203وذ ب أأت ش أأيلي يف عريض أأتها دن اجمل أأرى امل أأائي س أأيالال منش أأؤ ين أأابيع املي أأا ايوفي أأة يف قل أأيم
بوليفيأأا ”بضأأعة كيلأأومرتات الشأأمال الشأأرقي مأأ .احلأأدوة الدوليأأة ب أ شأأيلي وبوليفيأأا“ذ ودكأأدت دن
رى سيالال يعرب احلدوة يف الا األراضأي الشأيلية حيأث ”تصأإ فيأه ميأا دخأرى مأ .ينأابيع تتلفأة ذذذ
قبأأل دن يصأأل هنأأر يناكأأالاو“ذ ووفقأأا لشأأيلي ،يبلأأغ مأأوع طأأول اجملأأرى أأو  8.5كيلأأومرتات ،منهأأا
ح أوايل  3.8كيلأأومرتات يف األراضأأي البوليفيأأة ،و  4.7كيلأأومرتات يف األراضأأي الشأأيليةذ وذكأأرت شأأيلي
ديضأأا دن ميأأا هنأأر سأأيالال اسأأتخدمتها شأأيلي عأأرب التأأاريخ وألكثأأر مأأ .قأأرن ألغ أراض تتلفأأة ،منهأأا مأأداة
مدينة دنتوفاغاستا وبلد سياا غورةا وابكويدانو ابمليا ذ
 - 204ودوضحت شأيلي أبن ”طبيعأة هنأر سأيالال بصأفته أرى مائيأا ةوليأا ت يتنأائع دبأدا بشأفهنا دن
اةع أأت بوليفي أأا ألول م أأرة يف ع أأاه  1999دن مي أأا اجمل أأرى تع أأوة ملكيته أأا بوليفي أأا بص أأورة حصأ أرية“ذ
وذ بأت شأأيلي دهنأا ”دبأأدت علأأى الأدواه االسأأتعداة جأراء حمأاةاثت مأأع بوليفيأأا بشأفن نظأأاه لالنتفأأاع
مبيا اجملرى سيالال“ ،بيأد دن أ احملأاةاثت ت تتكلأل ابلنتأا ”بسأبإ صأرار بوليفيأا علأى نكأار صأفة
اجملأأرى املأأائي الأأدويل عأأ .هنأأر سأأيالال ،واةعأأاء بوليفيأأا أبن هلأأا احلأأق يف اسأأتخداه ميأأا اجملأأرى بكاملهأأا“ذ
واعت أأربت ش أأيلي دن الن أزاع ب أ ال أأدولت يتعل أأق ابلت أأايل بطبيع أأة اجمل أأرى س أأيالال ابعتب أأار أأرى مائي أأا ةولي أأا
وما يرتتإ على ذلك م .حقو للطرف والتزامات تقع عليهما مبوجإ القانون الدويلذ
 - 205وبناء على ذلك ،طلبت شيلي
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احملكمة دن تقرر وتعل .ما يلي:

” (د )

دن منظومة هنر سيالال ،ابقرتان مع األجزاء ايوفية م .منظومته ،متثل رى مائيا ةوليا
حيكم استخدامه القانون الدويل العريف؛

(ب )

دن شأأيلي حيأأق هلأأا اسأأتخداه ميأأا منظومأأة هنأأر سأأيالال علأأى أأو منصأأر ومعقأأول وفقأأا
للقانون الدويل العريف؛

( )

دن انتفأاع شأيلي احلأأايل مأ .ميأأا هنأر سأأيالال حأق مأأ .حقوقهأا مبوجأأإ قاعأدة االنتفأأاع
املنصر واملعقول؛

(ة )

دنه يقع على بوليفيا التزاه ابختاذ مجيع التدابا املناسبة ملنع ومكافحة التلو وغا مأ.
دشكال الضرر الالحق بشيلي نتيتة ألنشطتها ابلقرب م .هنر سيالال؛
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(ا )

دنه يقع على بوليفيأا التأزاه ابلتعأاون مأع شأيلي وإبخطار أا يف الوقأت املناسأإ ابلتأدابا
املق أأررة ال أأيت ق أأد يك أأون هل أأا د أأر ض أأار عل أأى املأ أوارة املائي أأة املش أأرتكة ،وبتب أأاةل البي أأاانت
واملعلومأأات ،وعنأأد االقتضأأاء ،ج أراء تقيأأيم لأل أأر البياأأي ،مأأ .دجأأل متك أ شأأيلي مأأ.
تقييم اآلاثر احملتملة لتلك التدابا املقررة ،و ي التزامات تقوه بوليفيا ابنتهاكها“ذ

 - 206و قامة اختصاص احملكمة ،استظهر املدعي ابملاةة احلاةية والثال
كل م .الدولت طرفا فيهذ

م .ميثا بوغوات ال و يعأد

 - 207واحتفظت شيلي قها يف تكملة عريضتها دو تعديلها دو توسيع نطاقها خالل سا الدعوىذ
 - 208واحتفظت ديضا قها يف دن ”تطلإ احملكمة ا شارة بتدابا حتفظية ،ن دقدمت ةولة بوليفيأا
املتعدةة القوميات على دو سلوك قد يكون له د ر سليب على انتفاع شيلي احلايل مبيا هنر سيالال“ذ
 - 209وأبمأأر مأأؤرخ  1متأأوئ/يوليأأه  ،2016حأأدةت احملكمأأة اتريأأخ  3متأأوئ/يوليأأه  2017دجأأال يأأداع
شيلي مل كرهتا واتريخ  3متوئ/يوليه  2018دجال يداع ةولة بوليفيا املتعأدةة القوميأات ملأ كرهتا املضأاةةذ
وقد دوةعت شيلي م كرهتا يف األجل احملدةذ

 - 13احلصاانت واإلجراءات اجلنائية (غينيا االستوائية ضد فرنسا)
 - 210يف  13حزي أران/يونيأأه  ،2016دوةعأأت مجهوريأأة غينيأأا االسأأتوائية عريضأأة ترفأأع هبأأا ةعأأوى ضأأد
ايمهوريأأة الفرنسأأية تتعلأأق بن أزاع بشأأفن ”حصأأانة النائأأإ الثأأاين ل أرئيس مجهوريأأة غينيأأا االسأأتوائية املكلأأر
ابلدفاع ودم .الدولة [السيد تيوةورو نغيما دوبيانغ مأانغي] مأ .الواليأة القضأائية اينائيأة ،والوضأع القأانوين
للمبا ال و تشغله سفارة غينيا االستوائية يف فرنسا“ذ
 - 211وذكأأرت غينيأأا االسأأتوائية يف عريضأأتها دن أ القضأأية انشأأاة عأأ .الأأدعوى اينائيأأة الأأيت رفعأأت
ضد السيد تيوةورو نغيما دوبيانغ مأانغي دمأاه احملأاكم الفرنسأية يف عأاه  ،2007وفقأا لعأدة مأ .الشأكاوى
املقدمأأة م أأ .قبأأل مجعي أأات ودف أراة بص أأفتهم الشخصأأية ض أأد بعأأض رؤس أأاء الأأدول األفريقي أأة ودف أراة دس أأر م
فيمأأا يتعلأأق أبعمأأال ”اخأأتالس األم أوال العامأأة يف بلأأد م األصأألي الأأيت يأأدعى دن عائأأداهتا اسأأتثمرت يف
فرنسأأا“ذ وردت غينيأأا االسأأتوائية دن أ الأأدعوى ”تشأأكل انتهاكأأا حلأأق [السأأيد تيأأوةورو نغيمأأا دوبيأأانغ
مانغي] يف احلصانة مبوجإ القانون الأدويل“ذ واعتأربت دن الشأخ املعأو ،بصأفته النائأإ الثأاين للأرئيس
املكل أأر ابل أأدفاع ودم أأ .الدول أأة ،ميث أأل الدول أأة ويتص أأري ابمسه أأاذ ودش أأارت غيني أأا االس أأتوائية دن احمل أأاكم
الفرنسأأية رفضأأت ،خأأالل مجيأأع مراحأأل الأأدعوى امل أ كورة ” ،عمأأال مبأأدد احلصأأانة مأأ .الواليأأة القضأأائية
اينائية اليت حتق للنائإ الثاين للرئيس“ذ وذكرت ،يف مجلة دمور ،دن دمرا ةوليا إبلقاء القأبض علأى السأيد
تيوةورو نغيما دوبيانغ مانغي صدر يف  13متوئ/يوليأه  ،2012ودن املعأو دحيأل التحقيأق القضأائي يف
 18آذار/م أ أأارس  ،2014ودن مكت أ أأإ امل أ أأدعي الع أ أأاه للش أ أأؤون املالي أ أأة ق أ أأده يف  23داير/م أ أأايو 2016
استنتاجاته النهائية ”ملتمسا فصل الشكاوى ،ورفضها و حالتهأا جزئيأا احملكمأة اينائيأة“ ،وجأاء فيهأا
دن املعو ابألمر ”ال يتمتع أبو حصانة قد حتول ةون متابعته القضائية“ذ والحظأت غينيأا االسأتوائية دنأه
نتيتأة لأ لك ،تسأأا لقضأأاة التحقيأأق ،اعتبأأارا مأأ 25 .حزيأران/يونيأأه  ،2016صأأدار دمأأر إبحالأأة القضأأية
املرفوعة ضد السيد تيوةورو نغيما دوبيانغ مانغي احملكمة اينائية يف ابريس للنظر فيهاذ
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 - 212وذكرت غينيا االستوائية ديضأا يف عريضأتها دن القضأية تتعلأق ابلوضأع القأانوين للمبأا الأ و يقأع
يف جأاةة فأو يف ابريأسذ ودكأدت دن السأيد تيأوةورو نغيمأا دوبيأانغ مأانغي ،املالأك السأابق للمبأا ،ابعأه
البعثأة
ةولة غينيا االسأتوائية يف ديلأول/سأبتمرب  ،2011ودن ملكيأة املبأا دسأندت منأ ذلأك احلأ
الدبلوماس أأية لغيني أأا االس أأتوائيةذ لأ أ ا اعت أأرب امل أأدعي دن أ أ ا املب أأا ينبغ أأي دن يك أأون مش أأموال ابحلص أأاانت
املمنوحأأة للمبأأاين الرمسيأأة مبوجأأإ القأأانون الأأدويلذ غأأا دن املأأدعي دضأأاي أبن قضأأاة التحقيأأق الفرنسأأي ،
ذ ارأتوا أبن متويأأل املبأأا مت ابسأأتخداه العائأأدات املتفتيأأة مأأ .اي أرائم الأأيت يشأأتبه دن السأأيد تيأأوةورو نغيمأأا
دوبي أ أأانغ م أ أأانغي ارتكبه أ أأا ،دم أ أأروا ت أ أأز املب أ أأا يف ع أ أأاه  ،2012وأبن مكت أ أأإ امل أ أأدعي الع أ أأاه دك أ أأد ،يف
استنتاجاته املؤرخة  23داير/مايو  ،2016دن املبا ليس ”مشموال ابحلصأانة ،ألنأه لأيس جأزءا مأ .البعثأة
الدبلوماسية يمهورية غينيا االستوائية يف فرنسا“ذ
 - 213ودخأ أاا ،الحظ أأت غيني أأا االس أأتوائية دن ”اتص أأاالت متع أأدةة دجري أأت بينه أأا وبأ أ فرنس أأا بش أأفن
حصأأانة النائأأإ الثأأاين لل أرئيس املكلأأر ابلأأدفاع ودمأأ .الدولأأة ،وبشأأفن الوضأأع القأأانوين للمبأأا“ امل أ كور،
ولك” .كل املساعي اليت ابةرت هبا غينيا االستوائية [م .دجل التسوية] ابءت ابلفشل“ذ
 - 214وبناء على ذلك ،تطلإ غينيا االستوائية
” (د )

فيما يتعلق بعده احرتاه ايمهورية الفرنسية لسياةة مجهورية غينيا االستوائية،
’‘1

(ب )
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احملكمة ما يلي:

دن تقأأرر وتعلأأ .دن ايمهوريأأة الفرنسأأية قأأد دخلأأت ابلتزاماهتأأا ابح أرتاه مبأأاةئ
املسأأاواة يف السأأياةة ب أ الأأدول وبعأأده التأأدخل يف الشأأؤون الداخليأأة للأأدول
األخأأرى الواجبأأة لأأا مجهوريأأة غينيأأا االسأأتوائية وفقأأا للقأأانون الأأدويل ،حينمأأا
دذنت حملاكمها ابختاذ جراءات قانونية جنائية ضد النائإ الثاين لرئيس غينيا
االستوائية بناء على اةعاءات ابرتكاب جنا ت تثبت و ي ،حىت ولو كانأت
ق أأد بت أأت ،م أأ .اختص أأاص حم أأاكم غيني أأا االس أأتوائية حصأ أراي ،وحينم أأا دذن أأت
حملاكمهأأا أبن أتمأأر تأأز مبأأا يف ملكيأأة مجهوريأأة غينيأأا االسأأتوائية يسأأتخده
ألغراض البعثة الدبلوماسية للبلد يف فرنسا؛

فيما يتعلق ابلنائإ الثاين لرئيس مجهورية غينيا االستوائية املكلر ابلدفاع ودم .الدولة،
’‘1

دن تقرر وتعل .دن ايمهورية الفرنسية ،ابختاذ ا جراءات جنائية ضد النائإ
الثأأاين ل أرئيس مجهوريأأة غينيأأا االسأأتوائية املكلأأر ابلأأدفاع ودمأأ .الدولأأة ،معأأايل
السأأيد تيأأوةورو نغيمأأا دوبيأأانغ مأأانغي ،تصأأرفت وال ت أزال تتصأأري يف انتهأأاك
اللتزاماهتأأا مبوجأأإ القأأانون الأأدويل ،وال سأأيما اتفاقيأأة األمأأم املتحأأدة ملكافحأأة
ايرمية املنظمة عرب الوطنية والقواعد العامة للقانون الدويل؛

’‘2

دن أتم أأر ايمهوري أأة الفرنس أأية ابخت أأاذ مجي أأع الت أأدابا الالئم أأة لوض أأع ح أأد ألو
ةعأأاوى جاريأأة ضأأد النائأأإ الثأأاين ل أرئيس مجهوريأأة غينيأأا االسأأتوائية املكلأأر
ابلدفاع ودم .الدولة؛

’‘3

دن أتمر ايمهورية الفرنسية ابختاذ مجيع التدابا الالئمأة للحيلولأة ةون املضأي
يف انته أأاك حص أأانة النائ أأإ الث أأاين لأ أرئيس مجهوري أأة غيني أأا االس أأتوائية املكل أأر
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ابل أأدفاع ودم أأ .الدول أأة ،وخاص أأة ،بكفال أأة ع أأده اخت أأاذ حماكمه أأا دو جأ أراءات
جنائية ضد النائإ الثاين لرئيس مجهورية غينيا االستوائية يف املستقبل؛
( )

(ة )

فيما يتعلق ابملبا رقم  42الواقع يف جاةة فو يف ابريس،
’‘1

دن تقرر وتعل .دن ايمهورية الفرنسية ،تز ا املبا رقم  42الواقع يف جاةة
فو يف ابريس ،و و يف ملكية مجهوريأة غينيأا االسأتوائية ويسأتخده ألغأراض
البعثة الدبلوماسية للبلد يف فرنسا ،انتهكت التزاماهتا مبوجإ القانون الأدويل،
وال س أ أأيما اتفاقي أ أأة فيين أ أأا للعالق أ أأات الدبلوماس أ أأية ،واتفاقي أ أأة األم أ أأم املتح أ أأدة،
والقواعد العامة للقانون الدويل؛

’‘2

دن أتمر ايمهورية الفرنسية ابالعرتاي بوضع املبا رقم  42الواقأع يف جأاةة فأو
يف ابريس ابعتبار يف ملكية مجهورية غينيا االستوائية ومقرا لبعثتها الدبلوماسأية يف
ابريس ،وبكفالة لايته ابلتايل كما يقتضي القانون الدويل ذلك؛

ابلنظأأر كأأل االنتهاكأأات املرتكبأأة مأأ .قبأأل ايمهوريأأة الفرنسأأية لاللتزامأأات الدوليأأة
لا مجهورية غينيا االستوائية،
’‘1

دن تقرر وتعل .دن مسؤولية ايمهورية الفرنسأية قائمأة بسأبإ الضأرر الأ و حلأق
وال يزال يلحق دمهورية غينيا االستوائية ،نتيتة انتهاك التزاماهتا الدولية؛

’‘2

دن أتمأأر ايمهوريأأة الفرنسأأية دأأرب الضأأرر الالحأأق دمهوريأأة غينيأأا االسأأتوائية
جربا كامال حيدة مبلغه يف مرحلة الحقة“ذ

 - 215و قامأأة اختصأأاص احملكمأأة ،اسأأتظهر املأأدعي بصأأك تعأأد كأأل مأأ .الأأدولت طرفأأا فيهمأأا :األول
و الربوتوكول االختيارو التفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسأية املتعلأق ابلتسأوية ا لزاميأة للمنائعأات املأؤرخ
 18نيسأأان/دبريل 1961؛ والثأأاين أأو اتفاقيأأة األمأأم املتحأأدة ملكافحأأة ايرميأأة املنظمأأة عأأرب الوطنيأأة املؤرخأأة
 15تشري .الثاين/نوفمرب 2000ذ
 - 216واحتفظت غينيا االستوائية قها يف تكملة عريضتها دو تعديلهاذ
 - 217وأبمأر مأأؤرخ  1متأأوئ/يوليأأه  ،2016حأأدةت احملكمأأة اتريأأخ  3كأأانون الثأأاين/ينأأاير  2017دجأأال
يأأداع غينيأأا االسأأتوائية ملأ كرهتا واتريأأخ  3متأأوئ/يوليأأه  2017دجأأال يأأداع فرنسأأا مل أ كرهتا املضأأاةةذ وقأأد
دوةعت مجهورية غينيا االستوائية م كرهتا يف األجل احملدةذ
 - 218ويف  29ديلأأول/سأأبتمرب  ،2016قأأدمت غينيأأا االسأأتوائية طلبأأا لرشأأارة بتأأدابا حتفظيأأة ،طلبأأت
فيه احملكمة دن تشا ،يف انتظار ” صدار حكمها يف موضوع القضية ،ابلتدابا التحفظية التالية:
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” (د )

دن توق أأر فرنس أأا مجي أأع ال أأدعاوى اينائي أأة املرفوع أأة ض أأد انئ أأإ رئ أأيس مجهوري أأة غيني أأا
االس أأتوائية ،ودن متتن أأع ع أأ .مباش أأرة ةع أأاوى جدي أأدة ض أأد ميك أأ .دن ت أأؤةو تف أأاقم
دو اتساع نطا املنائعة املعروضة على احملكمة؛

(ب )

دن تكفل فرنسا اعتبار املبا رقم  42الواقأع يف جأاةة فأو يف ابريأس مأ .مبأاين البعثأة
الدبلوماسأية لغينيأأا االسأتوائية يف فرنسأأا ،ودن تكفأل حرمتهأأا علأى وجأأه اخلصأأوص ،ودن
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تكف أأل لايأ أة املب أأا ،جان أأإ م أأا في أأه ،دو ك أأان في أأه س أأابقا ،م أأ .داث وممتلك أأات
دخأأرى ،مأأ .دو تسأألل دو ضأأرر ،ودو تفتأأيمل دو مصأأاةرة دو حتأأز دو دو تأأدبا آخأأر
م .التدابا ايربية؛
( )

دن متتنع فرنسا ع .اختاذ دو تدابا دخرى قد تتسبإ يف ا ضرار ابحلقو اليت تطالإ
هب أأا غيني أأا االس أأتوائية و/دو ت أأؤةو تف أأاقم دو اتس أأاع نط أأا املنائع أأة املعروض أأة عل أأى
احملكمة ،دو تضر بتنفي دو قرار قد تصدر احملكمة“ذ

 - 219وعق أ أأدت احملكم أ أأة جلس أ أأات بشأ أ أأفن طل أ أأإ ا ش أ أأارة بت أ أأدابا حتفظيأ أ أأة يف الف أ أأرتة م أ أأ .اال ن أ أ أ
 17تشري .األول/دكتوبر األربعاء  19تشري .األول/دكتوبر 2016ذ
 - 220ويف هناية ايولة الثانية مأ .املالحظأات الشأفوية ،دكأدت غينيأا االسأتوائية التأدابا التحفظيأة الأيت
طلبت احملكمأة دن تشأا هبأا؛ وطلأإ وكيأل فرنسأا ،مأ .جانبأه ،احملكمأة ‘1’” :دن حتأ ي القضأية
مأأ .جأأدول احملكمأأة؛ ’ ‘2دو ،ذا تع أ ر ذلأأك ،دن تأأرفض مجيأأع طلبأأات ا شأأارة ابلتأأدابا التحفظيأأة الأأيت
قدمتها غينيا االستوائية“ذ
 - 221ويف  7كانون األول/ةيسمرب  ،2016دصدرت احملكمة دمرا جاء يف منطوقه ما يلي:
”هل األسباب،
ف ن احملكمة،
دوال  -اب مجاع،
تشا ابلتدابا التحفظية التالية:
تتخ أ فرنسأأا ،يف انتظأأار صأأدور ق أرار هنأأائي يف القضأأية ،مجيأأع التأأدابا املتأأا هلأأا اختاذ أأا لضأأمان
معاملأأة املبأأا ،املقأأده ابعتبأأار صوو البعثأأة الدبلوماسأأية لغينيأأا االسأأتوائية والواقأأع يف رقأأم  42جأأاةة فأأو يف
ابريس ،معاملة مما لة ملا تقتضيه املاةة  22م .اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ،م .دجل كفالة حرمته؛
اثنيا  -اب مجاع،
ترفض طلإ فرنسا ح ي القضية م .ايدول العاه“ذ
 - 222ويف  31آذار/مأأارس  ،2017داثرت فرنسأأا بعأأض الأأدفوع االبتدائيأأة بشأأفن اختصأأاص احملكمأأةذ
ووفقا للفقرة  5م .املاةة  79م .الئحة احملكمة ،دوقفت ا جراءات املتعلقة مبوضوع الدعوىذ
 - 223وأبمر مؤرخ  5نيسان/دبريل  ،2017حدةت احملكمة اتريخ  31متوئ/يوليه  2017دجأال ميكأ.
لغينيأأا االسأأتوائية دن تقأأده يف غضأأونه بيأأاان خطيأأا مبالحظاهتأأا واسأأتنتاجاهتا بشأأفن الأأدفوع االبتدائيأأة الأأيت
داثرهتا فرنساذ وقد دوةعت غينيا االستوائية بياهنا اخلطي يف األجل احملدةذ

 - 1٤بعض األصول اإليرانية (مجهورية إيران اإلسالمية ضد الوالايت املتحدة األمريكية)
 - 224يف  14حزي أران/يونيأأه  ،2016دوةعأأت مجهوريأأة ي أران ا سأأالمية عريضأأة ترفأأع هبأأا ةعأأوى ضأأد
ال أأوالايت املتح أأدة تتعل أأق بن أ أزاع بش أأفن ”اخت أأاذ ال أأوالايت املتح أأدة األمريكي أأة موع أأة م أأ .التأ أأدابا دةت
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و/دو تأأؤةو ،يف انتهأأاك ملعا أأدة الصأأداقة والعالقأأات االقتصأأاةية واحلقأأو القنصأألية املربمأأة يف طه أران يف
 15آب/دغسأأطس ”( 1955معا أأدة الصأأداقة“) ،آاثر سأألبية شأأديدة علأأى قأأدرة ي أران والشأأركات
ا يرانية (مبا فيها الشركات اململوكة للدولة ا يرانية) علأى ممارسأة حقوقهأا يف الأتحكم يف ممتلكاهتأا والتمتأع
هبا ،مبا يف ذلك املمتلكات املوجوةة خار األراضي ا يرانية/ةاخل دراضي الوالايت املتحدة األمريكية“ذ
 - 225ودوضا املدعي دن الوالايت املتحدة ،وقد اخت ت لسنوات عديدة موقفأا مفأاة ”دنأه ميكأ .تسأمية
يأ أران ةول أأة ترع أأى ا ر أأاب (و أأي تس أأمية تع أأرتض عليه أأا يأ أران بش أأدة)“ ،اعتم أأدت ع أأدةا م أأ .الص أأكوك
التشريعية والتنفي ية اليت ينتر عنها عمليا خضاع دصول ومصا يأران والكيأاانت ا يرانيأة ،مبأا فيهأا كيأاانت
مصأري يأران املركأزو (املعأروي ديضأا ابسأم ” )“Bank Markaziجأراءات ا نفأاذ ،حأىت يف احلأاالت الأيت
يتبأ فيهأأا دن تلأأك األصأأول دو املصأا ”حتوئ أأا كيأأاانت قانونيأأة مسأتقلة ذذذ ليسأأت طرفأأا يف احلكأأم املتعلأأق
ابملسؤولية الأ و يلأتمس جأراء ا نفأاذ مبوجبأه“ و/دو ”حتوئ أا يأران دو كيأاانت يرانيأة ذذذ وتتمتأع ابحلصأانة
م .جراءات ا نفاذ مبوجإ القانون الدويل وعلى و ما تقتضيه معا دة الصداقة“ذ
 - 226وذ بأأت مجهوريأأة ي أران ا سأأالمية ديضأأا دنأأه نتيتأأة للصأأكوك امل أ كورة” ،مت البأأت ،دو جيأأرو
البأأت ،يف موعأأة عريضأأة مأأ .الأأدعاوى ضأأد ي أران والكيأأاانت ا يرانيأأة“ ،ودن حمأأاكم الأأوالايت املتحأأدة
”رفضأت مأرارا حمأاوالت املصأري املركأأزو االسأتظهار ابحلصأاانت الأيت حيأق لأأه االعتأداة هبأا“ وفقأا لقأأانون
ال أ أأوالايت املتح أ أأدة ومعا أ أأدة ع أ أأاه 1955ذ ودك أ أأدت كأ أ أ لك دن ”دص أ أأول املؤسس أ أأات املالي أ أأة ا يراني أ أأة
والشأأركات ا يرانيأأة األخأأرى قأأد مت حتز أأا فعأأال ،دو أأي يف طأأور احلتأأز والنقأأل ،دو أأي معرضأأة للحتأأز
والنقأأل ،يف عأأدة مأأ .الأأدعاوى“ ،ودوضأأحت دنأأه ،حأأىت اتريأأخ يأأداع عريضأأتها ،كانأأت حمأأاكم الأأوالايت
املتح أأدة ق أأد دص أأدرت ”دحكام أأا ض أأد يأ أران ب أأدفع تعويض أأات تزي أأد ع أأ 56 .بلي أأون ةوالر م أأ .ةوالرات
الأأوالايت املتحأأدة ذذذ عأأ .مشأأاركتها املزعومأأة يف دعمأأال ر ابيأأة تتلفأأة نف أ ت دساسأأا خأأار ال أأوالايت
املتحدة األمريكية“ذ
 - 227وذ أأإ املأأدعي
معا دة الصداقة“ذ

دن التش أريعات والق أرارات املشأأار ليهأأا دعأأال ”انتهكأأت عأأدةا مأأ .دحكأأاه

 - 228وبناء على ذلك ،تطلإ مجهورية يران ا سالمية
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احملكمة دن تقرر وتعل .ما يلي:

” (د )

دن احملكم أأة هل أأا اختص أأاص النظ أأر ،مبوج أأإ معا أأدة الص أأداقة ،يف الن أ أزاع والفص أأل يف
املطالبات املقدمة م .قبل يران؛

(ب )

دن الأأوالايت املتحأأدة األمريكيأأة إبقأأدامها علأأى أ األفعأأال ،مبأأا فيهأأا األفعأأال املشأأار
ليها دعال  ،وال سيما:
(د )

ع أأده اعرتافه أأا ابلوض أأع الق أأانوين املس أأتقل (مب أأا يف ذل أأك الشخص أأية القانوني أأة
املستقلة) يميع الشركات ا يرانية ،مبا فيها املصري املركزو،

(ب )

معاملة تلك الكياانت وممتلكاهتا معاملة جائرة ومتييزيأة ،ممأا خيأل قأو تلأك
الكياانت ومصاحلها املكتسبة قانوان ،مبا يف ذلك عمال حقوقها التعاقدية،

( )

عأأده تأأوفا احلمايأأة واألمأأ .بشأأكل ةائأأم هل أ الكيأأاانت وممتلكاهتأأا مبسأأتوى
ال يقل أبو حال م .األحوال عما يقتضيه القانون الدويل،
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الكياانت،

(ة )

مصاةرة ممتلكات

(ا )

الكياانت حرية االحتكاه حماكم الأوالايت املتحأدة ،مبأا يف
عده منا
ذلأأك لغأأاء احلصأأاانت الواجبأأة لدولأأة ي أران والشأأركات اململوكأأة هلأأا ،مبأأا فيهأأا
املص أ أأري املرك أ أأزو ،وممتلكاهت أ أأا مبوج أ أأإ الق أ أأانون ال أ أأدويل الع أ أأريف وعل أ أأى أ أأو
ما تقتضيه معا دة الصداقة،

(و)

عأ أأده اح أ أرتاه حأ أأق تلأ أأك الكيأ أأاانت يف حيأ أأائة املمتلكأ أأات والتصأ أأري فيهأ أأا،
(ئ) وضع قيوة على مدفوعات تلك الكياانت وحتويالهتا املالية م .الأوالايت
املتحدة األمريكية و ليها،

( )

التأأدخل يف حريأأة التتأأارة ،ف هنأأا دخلأأت ابلتزاماهتأأا لأأا يأران ،يف مجلأأة دمأأور،
مبوج أ أأإ امل أ أ أواة الثالث أ أأة ( )1و ( ،)2والرابع أ أأة ( )1و ( ،)2واخلامس أ أأة (،)1
والسابعة ( ،)1والعاشرة ( )1م .معا دة الصداقة؛

( )

دن الأأوالايت املتحأأدة األمريكيأأة يتع أ عليهأأا كفالأأة عأأده اختأأاذ دو تأأدابا اسأأتناةا
الصكوك التنفي ية والتشريعية والقضائية (على النحو املشار ليه دعال ) املعنيأة يف أ
القضأأية الأأيت تتعأأارض ،بقأأدر مأأا تقضأأي بأأه احملكمأأة ،مأأع التزامأأات الأأوالايت املتحأأدة
األمريكية لا يران مبوجإ معا دة الصداقة؛

(ة )

دن ي أران والشأأركات اململوكأأة للدولأأة ا يرانيأأة مشأأمولة ابحلصأأانة مأأ .الواليأأة القضأأائية
حملاكم الوالايت املتحدة وفيما يتعلق إبجراءات ا نفاذ يف الوالايت املتحدة ،ودنه جيإ
احلصانة ،بقدر ما و اثبت
على الوالايت املتحدة (مبا يف ذلك حماكمها) احرتاه
يف القانون الدويل العريف وما تقتضيه معا دة الصداقة؛

(ا )

دن ال أأوالايت املتح أأدة (مب أأا يف ذل أأك حماكمه أأا) ملزم أأة ابحأ أرتاه الوض أأع الق أأانوين يمي أأع
الشركات ا يرانيأة ،ومنهأا الشأركات اململوكأة للدولأة مثأل املصأري املركأزو (مبأا يف ذلأك
شخصأأيتها القانونيأأة املسأأتقلة) ،وكفالأأة حريأأة احتكامهأأا حمأأاكم الأأوالايت املتحأأدة،
وبع أأده اخت أأاذ دو ت أأدابا ض أأد دص أأول دو مص أأا يأ أران دو دو كي أأان يأ أراين دو وط أأو،
اسأأتناةا الصأأكوك التنفي يأأة والتشأريعية والقضأأائية (علأأى النحأأو املشأأار ليأأه دعأأال )،
تنطوو دو تدل على االعرتاي بتلك الصكوك دو نفاذ ا؛

(و)

دن الأأوالايت املتحأأدة يقأأع عليهأأا الت أزاه بأأدفع تعويضأأات كاملأأة ي أران عأأ .انتهأأاك
التزاماهتأأا القانونيأأة الدوليأأة ابملبلأأغ الأ و حتأأدة احملكمأأة يف مرحلأأة الحقأأة مأأ .الأأدعوىذ
وحتتف يران قها يف دن تقده للمحكمة وتعرض عليهأا ،يف الوقأت املناسأإ ،تقأديرا
ةقيقا للتعويضات املستحقة على الوالايت املتحدة األمريكية؛

(ئ )

دو سبيل انتصاي آخر قد ترا احملكمة مناسبا“ذ

 - 229و قامة اختصأاص احملكمأة ،اسأتظهر املأدعي ابلفقأرة  2مأ .املأاةة احلاةيأة والعشأري .مأ .معا أدة
عاه  1955اليت يعد كل م .الوالايت املتحدة ومجهورية يران ا سالمية طرفا فيهاذ
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 - 230وأبمر مؤرخ  1متوئ/يوليه  ،2016حدةت احملكمأة اتريأخ  1شأباط/فربايأر  2017دجأال يأداع
مجهورية يران ا سالمية مل كرهتا واتريخ  1ديلأول/سأبتمرب  2017دجأال يأداع الأوالايت املتحأدة ملأ كرهتا
املضاةةذ وقد دوةعت امل كرة ضم .األجل احملدةذ
 - 231ويف  1داير/مأايو  ،2017داثرت الأوالايت املتحأأدة ةفوعأأا ابتدائيأة بشأأفن اختصأأاص احملكمأأة ومقبوليأأة
العريضةذ ووفقا للفقرة  5م .املاةة  79م .الئحة احملكمة ،دوقفت ا جراءات املتعلقة مبوضوع الدعوىذ
 - 232وأبمأأر مأأؤرخ  2داير/مأأايو  ،2017حأأدة رئأأيس احملكمأأة اتريأأخ  1ديلأأول/سأأبتمرب  2017دجأأال
ميكأأ .يمهوريأأة ي أران ا سأأالمية يف غضأأونه دن تقأأده بيأأاان خطيأأا مبالحظاهتأأا واسأأتنتاجاهتا بشأأفن الأأدفوع
االبتدائية اليت داثرهتا الوالايت املتحدةذ

 - 1٥احلدود الربية يف اجلزء الشمايل من إيسال بورتيوس (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)
 - 233يف  16ك أ أأانون الثاين/ين أ أأاير  ،2017دوةع أ أأت مجهوري أ أأة كوس أ أأتاريكا عريض أ أأة تق أ أأيم هب أ أأا ةع أ أأوى
ضأأد نيكأأاراغوا بشأأفن ”ن أزاع يتعلأأق بتوضأأيا احلأأدوة بصأأورة ةقيقأأة يف منطقأأة أأاة لأأوس بورتيوس /أأاربور
يد وبقياه نيكاراغوا إبنشاء معسكر جديد“ على شاطئ يسال بورتيوسذ
 - 234وتلتمس كوستاريكا يف عريضتها م .احملكمة
أريف اللسأأان الرملأأي
”دن توضأأا موقأأع احلأأدوة الربيأأة الأأيت تفصأأل يسأأال بورتيأأوس عأأ .طأ َ
لبح أ أأاة ل أ أأوس بورتيوس /أ أأاربور ي أ أأد توض أ أأيحاس ةقيقأ أ أاس ،وم أ أأ .هت دن تعل أ أأ .دن األرض الوحي أ أأدة
لنيكاراغوا يف منطقة يسال بورتيأوس حاليأاس تقتصأر علأى جيأإ يضأم أاة لأوس بورتيوس /أاربور
يد واللسان الرملي ال و يفصل البحاة ع .البحر الكأارييب ،مأا ةاه أ ا اللسأان الرملأي ظأا راس
علأى الأدواه ودمكأأ .اعتبأار منطقأة تعأأوة لدولأة ،ودن تعلأ .بنأأاءس علأى ذلأك دن احلأأدوة الربيأة متتأأد
حالياس م .الطري الشمال الشرقي م .البحاة البحر الكارييب عأرب دقصأر خأط ،ومأ .الطأري
الشمال الغريب م .البحاة البحر الكارييب عرب دقصر خط“ذ
 - 235ويلتمس الطري املدعي ك لك م .احملكمة
” دن تقرر وتعل .دن قيأاه نيكأاراغوا إبنشأاء معسأكر جديأد واحلفأاظ عليأه علأى شأاطئ
يسأأال بورتيأأوس يشأأكل انتهاك أاس لسأأياةة كوس أأتاريكا وسأأالمتها ا قليميأأة ،ويتعأأارض مأأع حك أأم
احملكمأ أأة الصأ أأاةر يف  16كأ أأانون األول/ةيسأ أأمرب  2015يف القضأ أأية املتعلقأ أأة بأ أأبعض األنشأ أأطة
[اليت تقوه هبا نيكاراغوا يف املنطقة احلدوةية (كوستاريكا ضأد نيكأاراغوا)]“ذ وبنأاءس علأى ذلأك،
تطلإ كوستاريكا احملكمة ”دن تعل .دن على نيكأاراغوا سأحإ معسأكر ا الواقأع يف دراضأي
كوستاريكا وااللتزاه التزاماس اتماس ابحلكم الصاةر يف عاه “2015ذ
وتشأأا كوسأأتاريكا دهنأأا ”حتأأتف ابحلأأق يف التمأأاس دو سأأبل انتصأأاي دخأأرى عأأ .دو ضأأرر
دحلقته دو قد تلحقه نيكاراغوا أبراضيها“ذ
 - 236وي أ كر الطأأري املأأدعي دنأأه وجأأه عأأدة رسأأائل نيكأأاراغوا لالحتتأأا علأأى نشأأائها املعسأأكر
السأأالر ال أ كر ،لكأأ .يف رة مأأؤرخ  17تش أري .الثأأاين/نوفمرب ” ،2016ت تكتأأر نيكأأاراغوا بأأرفض ئالأأة
[املعس أأكر] ،لكنه أأا دورةت ديض أاس مطالب أأة جدي أأدة ابلس أأياةة عل أأى ’كام أأل ج أأزء الس أأاحل الك أأارييب املمت أأد
17-14050

51/75

A/72/4

م .اة اربور يد مصإ هنر سان خأوان‘“ذ و سأإ كوسأتاريكا” ،تتعأارض أ املطالبأة جأ رايس
مع ما دعلنته احملكمة يف حكمهأا الصأاةر يف  16كأانون األول/ةيسأمرب  - 2015و أو عأالن لأه حتيأة
األم أأر املقض أأي ب أأه  -أبن كوس أأتاريكا تتمت أأع ابلس أأياةة عل أأى ’األرض املتن أأائع عليه أأا‘ [ذذذ]“ذ وتض أأير
كوسأ أأتاريكا دنأ أأه ”ابلنظأ أأر املوقأ أأر ال أ أ و اخت تأ أأه نيكأ أأاراغوا يف الواقأ أأع والقأ أأانون ،ف أ أ ن مأ أأ .الواضأ أأا
دن ال جدوى م .عقد مفاوضات جديدة“ذ
احملكمأأة دن تضأأم أ الأأدعوى ايديأأدة ،مبوجأأإ املأأاةة  47مأأ.

 - 237وطلبأأت كوسأأتاريكا ديض أاس
الئحته أأا ،القض أأية املتعلق أأة بتعيأ أ احل أأدوة البحري أأة يف البح أأر الك أأارييب واحمل أأيط اهل أأاةئ (كوس أأتاريكا
ضد نيكاراغوا)ذ
 - 238و قامأأة اختصأأاص احملكمأأة ،تسأأتظهر كوسأأتاريكا إبعالهنأأا الصأأاةر يف  20شأأباط/فرباير 1973
مبوج أأإ الفق أأرة  2م أأ .امل أأاةة  36م أأ .النظ أأاه األساس أأي للمحكم أأة ،واب ع أأالن الص أأاةر ع أأ .نيك أأاراغوا
يف  24ديلول/س أأبتمرب ( 1929واملع أأدل يف  23تشأ أري .األول/دكت أأوبر  )2001مبوج أأإ امل أأاةة  36م أأ.
النظ أ أ أأاه األساس أ أ أأي للمحكم أ أ أأة الدائم أ أ أأة للعدال أ أ أأة الدولي أ أ أأة ،ويعت أ أ أأرب أ أ أ أ ا ا ع أ أ أأالن ،يف الف أ أ أأرتة الباقي أ أ أأة
مأأ .مأأدة س أراينه ،مبوجأأإ الفقأأرة  5مأأ .املأأاةة  36مأأ .النظأأاه األساسأأي احملكمأأة العأأدل الدوليأأة ،قبأأوالس
للوالية ايربية للمحكمةذ
 - 239واب ض أأافة ذل أأك ،حت أأتر كوس أأتاريكا أبن احملكم أأة متل أأك اختص أأاص نظ أأر أ القض أأية وفق أاس
ألحك أأاه الفق أأرة  1م أأ .امل أأاةة  36م أأ .نظامه أأا األساس أأي ،عم أالس ابمل أأاةة احلاةي أأة والثال أ أ م أأ .املعا أأدة
األمريكية املتعلقة ابلتسوية السلميةذ
 - 240ودخااس ،تشا كوستاريكا

دهنا ”حتتف

قوقها يف تكملة عريضتها دو تعديلها“ذ

 - 241ومبوجأأإ األمأأر املأأؤرخ  2شأأباط/فرباير  ،2017حأأدةت احملكمأأة اتريأأخ  2آذار/مأأارس 2017
دج أالس يأأداع كوسأأتاريكا م أ كرهتا و  18نيسأأان/دبريل  2017دج أالس يأأداع نيكأأاراغوا م أ كرهتا املضأأاةةذ
وقد دوةعت امل كراتن ضم .األجل احملدةي.ذ

 - 242ومبوجأإ األمأأر نفسأأه ،ضأأمت احملكمأأة الأأدعاوى يف القضأأيت املتعلقتأ بتعي أ احلأأدوة البحريأأة
يف البحر الكارييب واحمليط اهلاةئ (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) (انظر الفقأرة  148دعأال ) وبتعيأ احلأدوة
الربية يف ايزء الشمايل م .يسال بورتيوس (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)ذ
 - 243وعقأأدت جلسأأات علنيأأة بشأأفن موضأأوع القضأأت املضأأمومت يف الفأأرتة املمتأأدة مأأ .يأأوه اال ن أ
املوافأ أ أأق  3متوئ/يوليأ أ أأه يأ أ أأوه اخلمأ أ أأيس املوافأ أ أأق  13متوئ/يوليأ أ أأه ( 2017انظأ أ أأر ديض أ أ أاس الفق أ أ أرت 149
و  150دعال )ذ

 - 244ويف هنايأأة ايلسأأات ،قأأده الطرفأأان االسأأتنتاجات التاليأأة احملكمأأة يف القضأأية املتعلقأأة ابحلأأدوة
الربية يف ايزء الشمايل م .يسال بورتيوس (كوستاريكا ضد نيكاراغوا):
م .جانإ كوستاريكا:
” تلتمس كوستاريكا م .احملكمة ،لألسباب اليت عرضتها يف مرافعاهتا اخلطية والشفوية ،ما يلي:
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(د)

دن تقرر وتعل .عده مقبولية ةفع نيكاراغوا أبن جأزء السأاحل الكأارييب املمتأد
م أأ .أأاة أأاربور ي أأد مص أأإ هن أأر س أأان خ أوان درض اتبع أأة لنيك أأاراغوا،
ألن احملكم أ أأة حس أ أأمت املس أ أأفلة يف حكمه أ أأا الص أ أأاةر يف  16ك أ أأانون األول/
ةيسمرب  2015يف القضية املتعلقة ببعض األنشطة؛

(ب)

دن ترفض مجيع الدفوع اليت قدمتها نيكاراغوا؛

(د)

أريف
دن حتأأدة املوقأأع الأأدقيق للحأأدوة الربيأأة الأأيت تفصأأل يسأأال بورتيأأوس عأأ .طأ َ
الش أ أريط السأ أأاحلي لبحأ أأاة لأ أأوس بورتيوس /أ أأاربور يأ أأد ،ومأ أأ .هت دن تعلأ أأ.
دن األرض الوحيدة التابعة لنيكاراغوا يف منطقة يسأال بورتيأوس حاليأاس تقتصأر
علأأى جيأأإ يضأأم أأاة لأأوس بورتيوس /أأاربور يأأد والشأريط السأأاحلي الأ و
يفصل البحاة ع .البحر الكارييب ،ما ةاه ا الشريط الساحلي ظا راس علأى
ال أ أأدواه ودمك أ أأ .اعتب أ أأار منطق أ أأة تع أ أأوة لدول أ أأة ،ودن تعل أ أأ .بن أ أأاءس عل أ أأى ذل أ أأك
دن احل أ أأدوة الربي أ أأة متت أ أأد حاليأ أ أاس م أ أأ .الط أ أأري الش أ أأمال الش أ أأرقي م أ أأ .البح أ أأاة
البحر الكارييب عرب دقصر خط ،ومأ .الطأري الشأمال الغأريب مأ .البحأاة
البحر الكارييب عرب دقصر اخلط؛

(ب)

دن تقرر وتعل .دن قيأاه نيكأاراغوا إبنشأاء معسأكر جديأد واحلفأاظ عليأه علأى
ش أ أأاطئ يس أ أأال بورتيأ أ أأوس يش أ أأكل انتهاك أ أ أاس لسأ أ أأياةة كوس أ أأتاريكا وسأ أ أأالمتها
ا قليمي أ أ أة ،ويتعأ أ أأارض مأ أ أأع حك أ أأم احملكمأ أ أأة الصأ أ أأاةر يف  16كأ أ أأانون األول/
ةيس أأمرب  2015يف القضأ أأية املتعلقأ أأة بأ أأبعض األنش أأطةذ وبنأ أأاءس علأ أأى ذلأ أأك،
تل أ أأتمس كوس أ أأتاريكا م أ أأ .احملكم أ أأة ”دن تعل أ أأ .دن عل أ أأى نيك أ أأاراغوا س أ أأحإ
معسأأكر ا الواقأأع يف دراضأأي كوسأأتاريكا وااللت أزاه التزام أاس اتم أاس ابحلكأأم الصأأاةر
يف عاه “2015ذ

م .جانإ نيكاراغوا:
ما يلي:
-1

” تلتمس نيكاراغوا م .احملكمة ،لألسباب اليت عرضأتها يف مرافعاهتأا اخلطيأة والشأفوية،
دن تقرر وتعل .ما يلي:
(د)

دن ج أأزء السأ أأاحل الك أأارييب املمتأ أأد مأ أأ .أأاة أ أأاربور ي أأد
سان خوان درض اتبعة لنيكاراغوا؛

(ب)

دن املعس أ أ أأكر الأ أ أ أ و دنش أ أ أأفته نيك أ أ أأاراغوا يق أ أ أأع يف دراض اتبع أ أ أأة لنيك أ أ أأاراغوا؛
وبناءس على ذلك؛

( )

مصأ أأإ هنأ أأر

دن الطلبات والدفوع املقدمة م .مجهورية كوستاريكا مرفوضة برمتها“ذ

 - 245وق أ أأد ب أ أأددت احملكم أ أأة م أ أأداوالهتاذ وستص أ أأدر حكمه أ أأا يف جلس أ أأة علني أ أأة يعل أ أأ .ع أ أأ .موع أ أأد ا
يف الوقت املناسإذ
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 - 16تطبيأأا االتفاقيأأة الدوليأأة لقمأأع متويأأل اإلرهأأاب واالتفاقيأأة الدوليأأة للقضأأاء علأأي التمييأأز العنصأأرا
بكافة أشكاله (أوكرانيا ضد االحتاد الروسي)
 - 246يف  16ك أأانون الثاين/ين أأاير  ،2017دوةع أأت دوكراني أأا عريض أأة تق أأيم هب أأا ةع أأوى ض أأد االحت أأاة الروس أأي
يف ما يتعلق ابالنتهاكات املزعومة لالتفاقية الدولية لقمع متويل ا ر اب املؤرخة  9كانون األول/ةيسأمرب 1999
واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصرو بكافة دشكاله املؤرخة  21كانون األول/ةيسمرب 1965ذ
 - 247وتؤكد دوكرانيا ،علأى وجأه اخلصأوص ،دن االحتأاة الروسأي ،منأ عأاه ” ،2014يتأدخل عسأكرايس
يف دوكراني أأا ،ودن أأه مي أأول دعم أأاالس ر ابي أأة وينته أأك حق أأو ا نس أأان الواجب أأة ملاليأ أ املأ أواطن األوكأ أراني ،
مبأأا يف ذلأأك حأأق عأأدة كبأأا مأأنهم يف احليأأاة“ذ وتؤكأأد دوكرانيأأا دن االحتأأاة الروسأأي حأأرض علأأى متأأرة مسأألا
ضأأد سأألطة الدولأأة األوكرانيأأة وةعمأأه يف ايأأزء الشأأرقي مأأ .البلأأدذ و أأي تأأرى دن االحتأأاة الروسأأي ،أبفعالأأه،
ينته أأك املب أأاةئ األساس أأية للق أأانون ال أأدويل ،مب أأا فيه أأا م أأا ي أأرة يف االتفاقي أأة الدولي أأة لقم أأع متوي أأل ا ر أأاب
(املشار ليه يف ما يلي ابسم ”اتفاقية مكافحة متويل ا ر اب“)ذ
 - 248وتدعي دوكرانيا يف عريضتها ديضاس دن االحتاة الروسي قاه يف مجهورية القره املتمتعة ابحلكم الأ ا
ومدين أأة سيفاس أأتوبول ”ابنته أأاك ميث أأا األم أأم املتح أأدة بص أأفاقة ،مس أأتولياس ابلق أأوة العس أأكرية عل أأى ج أأزء
مأأ .األراضأأي اخلاضأأعة لسأأياةة دوكرانيأأا“ذ و أأي تأأدعي دن ”[االحتأأاة الروسأأي] ةبأأر ،يف حماولأأة ض أأفاء
الشرعية على ا العمل العدواين’ ،استفتاءس‘ غا قأانوين دجأرا علأى عتأل يف منأاخ مأ .العنأر والرت يأإ
ضأأد ايماعأأات ا نيأأة غأأا الروسأأية“ذ و سأأإ دوكرانيأأا ،تشأأكل أ ”احلملأأة املتعمأأدة لأأرابةة الثقافيأأة
ال أأيت دطلقه أأا ابلغ أأزو واالس أأتفتاء ،ويواص أألها ح أأىت الي أأوه ،انتهاك أاس لالتفاقي أأة الدولي أأة للقض أأاء عل أأى التميي أأز
العنصرو بكافة دشكاله (املشار ليها يف ما بعد ابسم ’اتفاقية القضاء على التمييز العنصرو‘)“ذ
 - 249ويف ما يتعلق ابتفاقية مكافحة متويل ا ر اب ،تلتمس دوكرانيا مأ .احملكمأة ”دن تقأرر وتعلأ .دن
االحت أأاة الروس أأي ،ع أأرب دجهزت أأه ووكالئ أأه الت أأابع للدول أأة ،وغ أأا ذل أأك م أأ .دش أأخاص وكي أأاانت ميارس أأون
صأأالحيات عامأأة ،وك أ لك عأأرب وكأأالء يعملأأون وفأأق توجيهاتأأه دو حتأأت مرتأأه وسأأيطرته ،دخأأل ابلتزاماتأأه
مبوجإ اتفاقية مكافحة متويل ا ر اب:
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(د)

بتأأوفا األم أوال ،مبأأا يف ذلأأك املسأأامهات العينيأأة املقدمأأة يف شأأكل سأأال وتأأدريإ ،للتماعأأات
املسلحة غا القانونية الضالعة يف دعمال ر ابية يف دوكرانيا ،مبا فيها مجهوريأة ةونيتسأك الشأعبية
ومجهوريأأة لو انسأأك الشأأعبية ومجاعأأة دنصأأار خأأاركير وغأأا ذلأأك مأأ .ايماعأأات دو األشأأخاص
املرتبط هبا ،يف انتهاك للماةة 18؛

(ب)

بع أأده اخت أأاذ الت أأدابا املناس أأبة م أأ .دج أأل الكش أأر ع أأ .األم أوال املس أأتخدمة ملس أأاعدة ايماع أأات
املسلحة غا القانونية الضالعة يف دعمال ر ابية يف دوكرانيا ،مبا فيها مجهوريأة ةونيتسأك الشأعبية
ومجهوريأأة لو انسأأك الشأأعبية ومجاعأأة دنصأأار خأأاركير وغأا ذلأأك مأأ .ايماعأأات دو األشأأخاص
املرتبط هبا ،ولميد ومصاةرة تلك األموال ،يف انتهاك للماةت  8و 18؛

( )

بعده التحقيق مع ممويل األعمال ا ر ابية ال ي .يوجدون يف دراضيه دو بعأده مالحقأتهم قضأائياس
دو تسليمهم ،يف انتهاك للمواة  9و  10و  11و 18؛

17-14050

A/72/4

(ة)

بعأأده مأأنا دوك رانيأأا دكأأرب قأأدر ممكأأ .مأأ .العأأون القأأانوين يف مجيأأع التحقيقأأات اينائيأأة يف متويأأل
ا ر اب ،يف انتهاك للماةت  12و 18؛

( أ)

بعأأده اختأأاذ مجيأأع التأأدابا املمكنأأة ملنأأع ومكافحأأة دعمأأال متويأأل ا ر أأاب الأأيت ترتكبهأأا جهأأات
روسية خاصة دو عامة ،يف انتهاك للماةة “18ذ

وتلتمس دوكرانيا ك لك م .احملكمة ”دن تقرر وتعل .دن االحتاة الروسي يتحمل مسؤولية ةولية،
بدعمه لرر اب وبعده منع متويله ابملعا املقصوة يف االتفاقية ،ع .األعمال ا ر ابية اليت ارتكبهأا دعوانأه
يف دوكرانيا ،مبا يف ذلك ما يلي:
(د)

تدما طائرة اخلطوط ايوية املاليزية يف رحلتها MH17؛

(ب)

القصر املدفعي على املدني  ،يف مدن منها فولنوفاخا وماريوبول وكراماتورسك؛

( )

التفتاات املوجهة ضد املدني  ،يف مدن منها خاركير“ذ

وتلتمس دوكرانيأا مأ .احملكمأة ”دن أتمأر االحتأاة الروسأي ابلوفأاء اباللتزامأات املرتتبأة عليأه مبوجأإ
اتفاقية مكافحة متويل ا ر اب ،ومبا يلي على وجه اخلصوص:
(د)
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دن يك أأر كفأ أاس ف أأورايس وغ أأا مش أأروط ع أأ .تق أأدمي مجي أأع دش أأكال ال أأدعم  -وحتدي أأداس ت أأوفا امل أأال
والسأأال ووسأأائل التأأدريإ  -ايماعأأات املسأألحة غأأا القانونيأأة الضأأالعة يف دعمأأال ر ابيأأة
يف دوكراني أأا ،مب أأا فيه أأا مجهوري أأة ةونيتس أأك الش أأعبية ومجهوري أأة لو انس أأك الش أأعبية ومجاع أأة دنص أأار
خاركير وغا ذلك م .ايماعات دو األشخاص املرتبط هبا؛
تلأأك ايماعأأات

(ب)

دن يب أ ل فأأوراس قصأأارى جهأأد للتفكأأد مأأ .سأأحإ مجيأأع األسأألحة املقدمأأة
املسلحة م .دوكرانيا؛

( )

دن يراقأأإ فأأوراس حأأدوة مراقبأأة سأأليمة بغيأأة منأأع وقأأوع املزيأأد مأأ .دعمأأال متوي أل ا ر أأاب ،مبأأا يف
ذلك ا مداة ابألسلحة ،املنطلقة م .األراضي الروسية األراضي األوكرانية؛

(ة)

دن يكأأر فأأوراس عأأ .نقأأل األم أوال واألسأألحة وسأأائر امل أوارة األخأأرى مأأ .دراضأأي االحتأأاة الروسأأي
والق أأره احملتل أأة يصأ أأاهلا ايماع أأات املسأ أألحة غ أأا القانوني أأة الضأ أأالعة يف دعم أأال ر ابيأ أأة يف
دوكرانيأ أأا ،مبأ أأا فيهأ أأا مجهوريأ أأة ةونيتسأ أأك الشأ أأعبية ومجهوريأ أأة لو انسأ أأك الشأ أأعبية ومجاعأ أأة دنصأ أأار
خ أأاركير وغ أأا ذل أأك م أأ .ايماع أأات دو األش أأخاص املأ أرتبط هب أأا ،بط أأر منه أأا لمي أأد مجي أأع
احلساابت املصرفية املستخدمة لتمويل ايماعات؛

(ا)

دن مينع فوراس متويل ا ر اب يف دوكرانيا م .قبل ممثل عأ .االحتأاة الروسأي ،وحتديأداس السأيد سأاغي
شأأويغو وئيأأر ةفأأاع االحتأأاة الروسأأي؛ والسأأيد فالةميأأا جاينوفسأأكي ،انئأأإ رئأأيس لأأس الأأدوما؛
والسأأيدان سأأاغي ماونأأوي وغينأأاةو ئيوغأأانوي ،النائبأأان يف لأأس الأأدوما؛ ودن يقاضأأي أأؤالء
األشخاص دو دو شخ آخر متورط يف متويل ا ر اب؛

(و)

دن يتعأأاون تعأأاوانس كأأامالس وفأأورايس مأأع دوكرانيأأا يف مجيأأع طلبأأات املسأأاعدة ،القائمأأة واملقبلأأة ،بشأأفن
التحقيقأأات يف دعمأأال متويأأل ا ر أأاب املرتبطأأة ابيماعأأات املسأألحة غأأا القانونيأأة الضأأالعة يف
دعم أأال ر ابي أأة يف دوكراني أأا ،مب أأا فيه أأا مجهوري أأة ةونيتس أأك الش أأعبية ومجهوري أأة لو انس أأك الش أأعبية
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ومجاعة دنصار خاركير وغا ذلك م .ايماعات دو األشخاص املرتبط هبا ،وك لك دن حيظر
ا التمويل؛
(ئ)

دن يقده ايرب الكامل للضرر الناجم ع .تدما طائرة اخلطوط ايوية املاليزية يف رحلتها MH17؛

( )

دن يقده ايرب الكامل للضرر الناجم ع .قصر املدني يف فولنوفاخا؛

(ط)

دن يقده ايرب الكامل للضرر الناجم ع .قصر املدني يف ماريوبول؛

(و)

دن يقده ايرب الكامل للضرر الناجم ع .قصر املدني يف كراماتورسك؛

(ك)

دن يقده ايرب الكامل للضرر الناجم ع .التفتاات املوجهة ضد املدني يف خاركير؛

(ل)

دن يقأأده ايأأرب الكامأأل للضأأرر النأأاجم عأأ .مجيأأع األعمأأال ا ر ابيأأة األخأأرى الأأيت تسأأبإ فيهأأا
االحتاة الروسي دو يسر ا دو ةعمها بتمويله لرر اب وعده منع ا التمويل دو التحقيق فيه“ذ

 - 250ويف مأأا يتعلأأق ابتفاقيأأة القضأأاء علأأى التمييأأز العنصأأرو ،تلأأتمس دوكرانيأأا مأأ .احملكمأأة ”دن تقأأرر
وتعل أأ .دن االحت أأاة الروس أأي ،ع أأرب دجهزت أأه ووكالئ أأه الت أأابع للدول أأة ،وغ أأا ذل أأك م أأ .دش أأخاص وكي أأاانت
ميارسأأون صأأالحيات عامأأة ،منهأأا سأألطات دمأأر الواقأأع الأأيت تأأدير االحأأتالل الروسأأي غأأا املشأأروع للقأأره،
وك لك عرب وكالء يعملون وفق توجيهاته دو حتت مرتأه وسأيطرته ،دخأل ابلتزاماتأه مبوجأإ اتفاقيأة القضأاء
على التمييز العنصرو:
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(د)

مبمارسة التمييز وسوء املعاملة بصورة ممنهتة ضد مجاعات تتار القره واألشخاص املنحدري .م.
دصل دوكراين يف القأره ،يف طأار سياسأة ةولأة تقأوه علأى ا ابةة الثقافيأة لفاأات غأا حمظيأة تعتأرب
معا سرضة لنظاه االحتالل؛

(ب)

بتنظأيم اسأتفتاء غأا قأأانوين يف سأيا مأ .العنأأر والرت يأإ ضأد ايماعأأات ا نيأة غأا الروسأأية،
ةون ب أ ل دةى جهأأد للتوصأأل حأأل ت أوافقي وشأأامل حلمايأأة أ ايماعأأات ،حيأأث شأأكل
ذلأأك خطأأوة دو أأو حرمأأان تلأأك ايماعأأات مأأ .لايأأة القأأانون األوك أراين و خضأأاعها لنظأأاه
اهليمنة الروسي؛

( )

رمان تتار القره مأ .وسأائل التعبأا عأ .أويتهم السياسأية والثقافيأة ،بصأورة دساسأية مأ .خأالل
اضطهاة ئعمائهم وحظر لسهم؛

(ة)

مبنع تتار القره م .التتمع لالحتفاء واالحتفال مبناسبات قافية مهمة؛

(ا)

بتدبا للة اختفاء وقتل ضد تتار القره والسما بتنفي ا؛

(و)

مبضاي قة مجاعات تتار القره عأ .طريأق خضأاعها لنظأاه عمليأات تعسأفي مأ .عمليأات التفتأيمل
واالحتتائ؛

(ئ)

إبسكات وسائط ا عاله التابعة لتتار القره؛

( )

رمان تتار القره م .مكانية تلقي التعليم بلغتهم ويف مؤسساهتم التعليمية األ لية؛

(ط)

رمان األشخاص املنحدري .م .دصل دوكراين م .مكانية تلقي التعليم بلغتهم؛
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(و)

مبنأ أأع األشأ أأخاص املنحأ أأدري .مأ أأ .دصأ أأل دوك أ أراين مأ أأ .التتمأ أأع لالحتفأ أأاء واالحتفأ أأال مبناسأ أأبات
قافية مهمة؛

(ك)

إبسكات وسائط ا عاله التابعة لألشخاص املنحدري .م .دصل دوكراين“ذ

وتلتمس دوكرانيأا مأ .احملكمأة ”دن أتمأر االحتأاة الروسأي ابلوفأاء اباللتزامأات املرتتبأة عليأه مبوجأإ
اتفاقية القضاء على التمييز العنصرو ،ومبا يلي على وجه اخلصوص:
(د)

دن يكر ويتوقر فوراس ع .سياسة ا ابةة الثقافية ،ويتخ مجيع التدابا الالئمة واملناسبة لكفالة متتع
كل ايماعات املوجوةة يف القره اخلاضعة لالحتالل الروسي ،مبا يف ذلك تتار القره واألشخاص
املنحدرون م .دصل دوكراين ،ماية قانونية كاملة ومتساوية؛
لس تتار القره وئعمائهم يف القره اخلاضعة لالحتالل الروسي؛

(ب)

دن يعيد فوراس رساء حقو

( )

دن يعيأأد فأأوراس رسأأاء حقأأو تتأأار القأأره ،يف القأأره اخلاضأأعة لالحأأتالل الروسأأي ،يف املش أأاركة يف
التتمعات الثقافية ،مبا يف ذلك االحتفال السنوو ب كرى السرجون؛

(ة)

دن يتخأ فأأوراس مجيأأع التأأدابا الالئمأأة واملناسأأبة لوقأأر حأأاالت االختفأأاء والقتأأل الأأيت يتعأأرض هلأأا تتأأار
القأأره ،يف القأأره اخلاضأأعة لالحأأتالل الروسأأي ،ويفأأتا حتقيق أاس شأأامالس ووافي أاس يف اختفأأاء السأأاةة رش أاة
دلدوي وتيمور شاميرةانوي و رف برا يموي وسائر الضحااي؛

(ا)

دن يتخ فوراس مجيع التدابا الالئمة واملناسبة هناء عمليات التفتيمل واالحتتائ غا املأربرة وغأا
املتناسبة املمارسة يف حق تتار القره ،يف القره اخلاضعة لالحتالل الروسي؛

(و)

دن يأرة فأوراس تأراخي وسأائط ا عأأاله التابعأة لتتأار القأره ،ويتخأ سأائر التأدابا الالئمأة واملناسأأبة
لتمكينها م .استاناي دنشطتها يف القره اخلاضعة لالحتالل الروسي؛

(ئ)

دن يتوقأأر فأأوراس عأأ .التأأدخل يف تعلأأيم تتأأار القأأره ،ودن يتخ أ سأأائر اخلط أوات الالئمأأة واملناسأأبة
عاةة توفا التعليم بلغتهم يف القره اخلاضعة لالحتالل الروسي؛

( )

دن يتوقأر فأوراس عأ .التأدخل يف تعلأيم األشأخاص املنحأدري .مأ .دصأل دوكأراين ،ودن يتخأ سأأائر
اخلطوات الالئمة واملناسبة الستاناي التعليم بلغتهم يف القره اخلاضعة لالحتالل الروسي؛

(ط)

دن يعيأأد فأأوراس رسأأاء حقأأو األشأأخاص املنحأأدري .مأأ .دصأأل دوكأراين يف املشأأاركة يف التتمعأأات
الثقافية يف القره اخلاضعة لالحتالل الروسي؛

(و)

دن يتخ أ أ ف أأورا مجيأ أأع الت أأدابا الالئمأ أأة واملناس أأبة لتمك أ أ وس أأائط ا عأ أأاله التابع أأة لألشأ أأخاص
املنحدري .م .دصل دوكراين م .مباشرة دنشطتها رية يف القره اخلاضعة لالحتالل الروسي؛

(ك)

دن يقده ايرب الكامل ع .األضرار اليت حلقأت دميأع ضأحااي سياسأة ونظأاه ا ابةة الثقافيأة مأ.
خالل التمييز ال و ميارسه االحتاة الروسي يف القره اخلاضعة الحتالله“ذ

 - 251ويف  16كانون الثاين/يناير  ،2017قدمت دوكرانيأا ديضأاس طلبأاس اب شأارة بتأدابا حتفظيأة ،مؤكأدة
دن اهلدي منها لاية حقوقها ح صدور حكم احملكمة بشفن موضوع القضيةذ
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 - 252ويف ما يتعلق ابتفاقية مكافحة متويل ا ر أاب ،التمسأت دوكرانيأا مأ .احملكمأة دن تفأرض التأدابا
التحفظية التالية:
”(د)

على االحتاة الروسي دن ميتنع ع .دو عمل قد يأؤةو تفأاقم دو اتسأاع نطأا النأزاع
املع أروض علأأى احملكمأأة مبقتضأأى اتفاقيأأة مكافحأأة متويأأل ا ر أأاب ،دو جعأأل حللأأه
دكثر استعصاءس؛

(ب)

علأأى االحتأأاة الروسأأي دن يراقأأإ حأأدوة مراقبأأة سأأليمة بغيأأة منأأع وقأأوع دو عمأأل مأأ.
دعمأأال متويأأل ا ر أأاب ،مبأأا يف ذلأأك ا مأأداة ابألسأألحة انطالقأأا مأأ .األراضأأي الروسأأية
األراضي األوكرانية؛

( )

على االحتاة الروسي دن يوقأر ومينأع مجيأع عمليأات نقأل املأال دو السأال دو املركبأات
دو املعأأدات دو وسأأائل التأأدريإ دو األفأراة مأأ .دراضأأيه مجاعأأات ضأألعت يف دعمأأال
ر اب ضد املدني يف دوكرانيا دو يعلم االحتاة الروسأي دهنأا ميكأ .دن تضألع يف دعمأال
م .ا القبيأل يف املسأتقبل ،و أي ،علأى سأبيل الأ كر ال حصأر” ،مجهوريأة ةونيتسأك
الشأأعبية“ و ”مجهوريأأة لو انسأأك الشأأعبية“ ومجاعأأة ”دنصأأار خأأاركير“ وغأأا ذلأأك
م .ايماعات دو األشخاص املرتبط هبا؛

(ة)

على االحتاة الروسي دن يتخ كل ما يف وسعه م .تدابا لكفالة امتناع كل ايماعات
النش أأطة يف دوكراني أأا ،ال أأيت اس أأتفاةت س أأابقاس م أأ .عملي أأات نق أأل امل أأال دو الس أأال دو
املركبات دو املعدات دو وسائل التدريإ دو األفراة انطالقا م .دراضيه ،ع .الضألوع يف
دعمال ر ابية ضد املدني يف دوكرانيا“ذ

 - 253ويف مأأا يتعلأأق ابتفاقيأأة القضأأاء علأأى التمييأأز العنصأأرو ،التمسأأت دوكرانيأأا مأأ .احملكمأأة دن تشأأا
ابلتدابا التحفظية التالية:
”(د)
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على االحتاة الروسي دن ميتنع ع .دو عمل قد يأؤةو تفأاقم دو اتسأاع نطأا النأزاع
املعأأروض علأأى احملكمأأة مبقتضأأى اتفاقيأأة القضأأاء علأأى التمييأأز العنصأأرو ،دو جعأأل
حله دكثر استعصاءس؛

(ب)

علأأى االحتأأاة الروسأأي دن ميتنأأع عأأ .مجيأأع دعمأأال التمييأأز العنصأأرو ضأأد األشأأخاص دو
ايماع أأات دو املؤسس أأات يف األراض أأي اخلاض أأعة لس أأيطرته الفعلي أأة ،وحتدي أأداس يف ش أأبه
جزيرة القره؛

( )

عل أأى االحت أأاة الروسأ أأي دن يك أأر وميتنأ أأع ع أأ .ممارسأ أأة مجي أأع دعمأ أأال القم أأع السياسأ أأي
والثقايف يف حق شعإ تتار القره ،وحتديأداس عأ .طريأق تعليأق املرسأوه الأ و حظأر عمأل
اجمللأس ،واالمتنأأاع عأأ .تنفيأ أ ا املرسأأوه ودو تأأدابا دخأأرى مما لأأة ،حأ البأأت يف
القضية؛

(ة)

علأأى االحتأأاة الروسأأي دن يتخأ مجيأأع التأأدابا الالئمأأة لوضأأع حأأد حلأأاالت اختفأأاء تتأأار
القره وللتحقيق فوراس يف احلاالت اليت وقعت ابلفعل؛
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(ا)

عل أأى االحت أ أاة الروسأ أأي دن يك أأر وميتنأ أأع ع أأ .ممارسأ أأة مجي أأع دعمأ أأال القم أأع السياسأ أأي
والثقايف ضد األشخاص املنحدري .م .دصل دوكراين يف القره ،وحتديأداس عأ .طريأق ئالأة
القيأأوة املفروضأأة علأأى التعلأأيم ابللغأأة األوكرانيأأة واح أرتاه حقأأو أ الفاأأة يف مأأا يتعلأأق
القضية“ذ
ابللغة والتعليم ،ح البت يف

 - 254وقأأد عق أأدت يف الف أأرتة املمتأأدة م أأ .ي أأوه اال ن أ املواف أأق  6آذار/م أأارس يأأوه اخلم أأيس املواف أأق
 9آذار/مارس  2017ايلسات العلنية املتعلقة بطلإ ا شارة بتدابا حتفظية ال و قدمته دوكرانياذ
 - 255ويف هناي أأة ايول أأة الثاني أأة م أأ .املالحظ أأات الش أأفوية ،دك أأدت دوكراني أأا الت أأدابا التحفظي أأة ال أأيت كان أأت
قد التمست م .احملكمة ا شارة هبا؛ ودة وكيل االحتاة الروسي ،م .جانبه ،ابلتصريا التايل ابسم حكومته:
”وفقاس للماةة  60م .الئحة احملكمة ،يلتمس االحتأاة الروسأي مأ .احملكمأة ،لألسأباب املوضأحة
خالل ايلسات ،دن ترفض طلإ دوكرانيا ا شارة بتدابا حتفظية“ذ
 - 256ويف  19نيسأان/دبريل  ،2017دصأدرت احملكمأة حكمهأا بشأفن طلأإ ا شأارة بتأدابا حتفظيأأة،
وجاء يف منطوقه ما يلي:
”هل األسباب،
ف ن احملكمة،
تشا ابختاذ التدابا التحفظية التالية بصورة مؤقتة:
( )1يف م أأا يتعل أأق ابحلال أأة يف الق أأره ،جي أأإ علأ أى االحت أأاة الروس أأي ،وفقأ أاس اللتزامات أأه مبوج أأإ
االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصرو بكافة دشكاله،
(د)

أبغلبية ال ة عشر صواتس مقابل ال ة دصوات،

دن ميتنأع عأ .مواصألة العمأل ابلقيأوة املفروضأة علأى قأدرة مجاعأات تتأار القأره علأى احملافظأة علأى
يااهتا التمثيلية ،مبا فيها اجمللس ،دو فرض قيوة جديدة عليها؛
املؤيأأدون :ال أرئيس دبرا أأاه؛ وانئأأإ ال أرئيس يوسأأر؛ والقضأأاة دواةا ،وبنونأأة ،وكانسأأاةو ترينأأداة ،وغرينأأووة،
وةونو يو ،وغااي ،وسيبوتيندو ،وهباندارو ،وروبنسون ،وكراوفورة؛ والقاضي اخلاص بوكار؛
املعارضون :القاضيان تومكا وشوو؛ والقاضي اخلاص سكوتنيكوي؛
(ب)

اب مجاع،

كفالة اتحة التعليم ابللغة األوكرانية؛
()2

اب مجاع،

ينبغي لكال الطرف االمتناع عأ .دو عمأل قأد يأؤةو
على احملكمة دو جعله دكثر استعصاءس على احلل“ذ

تفأاقم دو توسأيع نطأا النأزاع املعأروض

 - 257وأبمر مؤرخ  12داير/مايو  ،2017حدة رئأيس احملكمأة اتريأخ  12حزيران/يونيأه  2018دجأالس
يداع دوكرانيا م كرهتا و  12متوئ/يوليه  2019دجالس يداع االحتاة الروسي م كرته املضاةةذ
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 - 17طلب إعادة النظر يف احلكم الذا أصأدرته احملكمأة يف  23أاير/مأايو  200٨يف القضأية املتعلقأة
ابلسأأيادة علأأي بيأأدرا برانكأأا/بوالو ابتأأو بوتأأه ،وميأأدل روكأأس ،وسأأاوز ليأأد (ماليزاي/سأأنغافورة)
(ماليزاي ضد سنغافورة)

 - 258يف  2شأأباط/فرباير  ،2017دوةعأأت مأأاليزاي عريضأأة تطلأأإ فيهأأا عأأاةة النظأأر يف احلكأأم ال أ و
دصدرته احملكمة يف  23داير/مايو  2008يف القضية املتعلقة ابلسياةة علأى بيأدرا برانكأا/بوالو ابتأو بوتأه،
وميدل روكس ،وساو ليد (ماليزاي/سنغافورة)ذ ويف ذلأك احلكأم ،اسأتنتتت احملكمأة )1( :دن السأياةة
على بيدرا برانكا/بوالو ابتو بوته تعوة سنغافورة؛ ( )2دن السياةة على ميدل روكس تعوة مأاليزاي؛
( )3دن السياةة على ساو ليد تعوة الدولة اليت تقع املنطقة يف ميا ها ا قليميةذ
 - 259وتلتمس ماليزاي عاةة النظر يف استنتا احملكمة بشفن السياةة على بيدرا برانكا/بوالو ابتو بوتهذ
 - 260وتسأتند مأأاليزاي يف عريضأتها املقدمأأة عأأاةة النظأر يف احلكأأم
للمحكمة ،اليت تن الفقرة األو فيها على دنه:

املأأاةة  61مأ .النظأأاه األساسأأي

”ال يقبل التماس عاةة النظر يف احلكم ،ال بسبإ تكشر واقعأة حامسأة يف الأدعوى
كأ أأان جيهله أ أأا عنأ أأد ص أ أأدور احلكأ أأم ك أ أأل مأ أأ .احملكم أ أأة والطأ أأري ال أ أ و يلأ أأتمس ع أ أأاةة النظ أ أأر،
على دال يكون جهل الطري امل كور هل الواقعة انشااس ع .مهال منه“ذ
 - 261وتأأدفع مأأاليزاي يف ةعوا أأا أبنأأه ”توجأأد واقعأأة حامسأأة جديأأدة تأأدخل ضأأم .معأأا املأأاةة “61ذ
وتشا على وجه اخلصوص ال واثئق اكتشأفت يف ةار احملفوظأات الوطنيأة ابململكأة املتحأدة خأالل
الف أأرتة م أأ 4 .آب/دغس أأطس  30 2016ك أأانون الثاين/ين أأاير  ،2017تتمث أأل حتدي أأدا يف مراس أأالت
ةاخلية للسلطات االستعمارية يف سنغافورة يف عأاه  ،1958وتقريأر حأاة قدمأه يف عأاه  1958ضأابط
يف البحرية الربيطانية ،وخريطة مشروحة للعمليات البحرية تعوة ستينات القرن العشري.ذ
 - 262وت أأدعي م أأاليزاي دن أ الواثئ أأق تثب أأت واقع أأة جدي أأدة أأي دن ”املس أأؤول عل أأى دعل أأى مس أأتوى
يف ذذذ ا ةارة السأ أنغافورية ك أأانوا يق أأدرون دن بي أأدرا برانك أأا/بوالو ابت أأو بوت أأه ال تش أأكل ج أأزءا م أأ .ا قل أأيم
اخلاضع لسياةة سنغافورة“ خالل الفرتة املعنيةذ وتدفع ماليزاي أبن ”احملكمة كانت ستتوصل على األرجا
اسأأتنتا تتلأأر بشأأفن مسأأفلة السأأياةة علأأى بيأأدرا برانكأأا/بوالو ابتأأو بوتأأه لأأو كانأأت علأأى علأأم هب أ ا
الدليل ايديد“ذ
 - 263وفيمأأا يتعلأأق ابلشأأروط األخأأرى املنصأأوص عليهأأا يف املأأاةة  ،61تؤكأأد مأأاليزاي دن الواقعأأة ايديأأدة
ت تك .معروفة ملاليزاي دو للمحكمة عند صدور احلكم يف عاه  ،2008ألهنا ”ت تتكشأر ال ابسأتعراض
ملف أ أأات حمفوظ أ أأات ا ةارة االس أ أأتعمارية الربيطاني أ أأة بع أ أأد دن داتحته أ أأا للتمه أ أأور ةار احملفوظ أ أأات الوطني أ أأة
ابململكة املتحدة بعد صدور احلكم يف عاه “2008ذ كما تدفع مأاليزاي أبن جهلهأا هبأ الواقعأة ايديأدة
ليس انشاا ع .مهال منهأا ألن الواثئأق موضأوع الواقعأة ”واثئأق سأرية ال تتأا للتمهأور ال بعأد دن تفأر
عنها ةار احملفوظات الوطنية ابململكة املتحدة“ذ
 - 264ودخأااس ،تأ كر مأأاليزاي دن طلبهأأا يتفأأق ديضأأا مأأع األحكأأاه ذات الصأألة مأأ .النظأأاه األساسأأي فيمأأا
يتعلأأق بوقأأت يأأداع عريضأأتها ،ألنأأه ”جيأأرو تقأأدميها يف غضأأون سأأتة دشأأهر مأأ .تكشأأر الواقعأأة ايديأأدة،
ذ دن مجي أ أأع الواثئ أ أأق ال أ أأيت تثب أ أأت أ أ أ الواقع أ أأة واملش أ أأار ليه أ أأا يف العريض أ أأة ق أ أأد ج أ أأرى احلص أ أأول عليه أ أأا
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يف  4آب/دغسطس  2016دو بعد ا التاريخ“ ،وتضير ديضأاس دنأه ”جيأرو تقأدميها قبأل انقضأاء عشأر
سنوات م .اتريخ صدور احلكم و و  23داير/مايو “2008ذ
 - 265وختامأأا ،تطلأأإ مأأاليزاي احملكمأأة دن تقأأرر وتعلأأ .دن عريضأأتها الأأيت تطلأأإ فيهأأا عأأاةة النظأأر
يف احلك أأم الص أأاةر يف ع أأاه  2008مقبول أأة ،كم أأا تطل أأإ احملكم أأة حتدي أأد آج أأال للمض أأي يف فحأ أ
موضوع العريضةذ
 - 266ويف  14شباط/فرباير  ،2017وعمال ابلفقأرة  2مأ .املأاةة  99مأ .الئحأة احملكمأة ،حأدة الأرئيس
اتريأأخ  14حزيران/يونيأأه  2017دجأأال يأأداع مجهوريأأة سأأنغافورة مالحظاهتأأا الكتابيأأة بشأأفن مقبوليأأة طلأأإ
عاةة النظر يف احلكم اليت رفعتها ماليزايذ ودوةعت مجهورية سنغافورة مالحظاهتا الكتابية يف األجل احملدةذ

 - 1٨قضية جادها (اهلند ضد ابكستان)
 - 267يف  8داير/م أأايو  ،2017دقام أأت اهلن أأد ةع أأوى ض أأد ابكس أأتان اةع أأت فيه أأا ارتك أأاب ابكس أأتان
” انتهاكات صارخة التفاقية فيينا للعالقات القنصلية لعاه ( “1963يشار ليها م .اآلن فصاعدا بعبارة
”اتفاقي أأة فيينأ أأا“) فيمأ أأا يتعلأ أأق مبسأ أأفلة احتتأ أأائ وحماكمأ أأة م أ أواط .نأ أأدو ،السأ أأيد كولبهوشأ أأان سأ أأوة ا
جاة اي ،حكم عليه اب عداه م .قبل حمكمة عسكرية يف ابكستانذ
 - 268ويأأدفع الطأأري املأأدعي أبنأأه ت يبلَأأغ ابحتتأأائ السأأيد جاة أأاي ال بعأأد مأأرور وقأأت طويأأل علأأى
اعتقاله ودن ابكستان ت تبلغ املتهم قوقهذ كما يدعي دن السلطات الباكسأتانية قامأت ،يف انتهأاك التفاقيأة
السأأيد جاة أأاي ،علأأى الأأرغم مأأ .طلباهتأأا
فيينأأا ،رمأأان اهلنأأد مأأ .حقهأأا يف وصأأول ممثليهأأا القنصأألي
املتكررةذ ويب املدعي ديضاس دنه َعلم كم ا عداه الصاةر ضد السيد جاة اي م .نشرة صحفيةذ

 - 269وت أ كر اهلنأأد دن لأأديها معلومأأات تفيأأد أبن السأأيد جاة أأاي ”اختطأأر مأأ .ي أران حيأأث كأأان
يواصأأل عمأأال بعأأد تقاعأأد مأأ .البحريأأة اهلنديأأة ،وتب أ بعأأد ذلأأك دنأأه دلقأأي القأأبض عليأأه يف بلوشسأأتان“
يف  3آذار/مأأارس  ،2016ودن السأألطات اهلنديأأة دخطأأرت ابعتقالأأه ذلأأك يف  25آذار/مأأارس 2016ذ
الس أ أأيد جاة أ أأاي يف  25آذار/م أ أأارس 2016
وت أ أأدعي دهن أ أأا التمس أ أأت وص أ أأول ممثليه أ أأا القنص أ أألي
ويف مرات متكررة بعد ذلكذ
 - 270وت أأدفع اهلن أأد ك أ أ لك أبن أأه يف  23آذار/م أأارس  ،2017طلب أ أت ابكس أأتان املس أأاعدة يف حتقي أأق
خي السيد جاة أاي ،ودبلغأت اهلنأد يف وقأت الحأق ،مأ .خأالل مأ كرة شأفوية مؤرخأة  21آذار/مأارس
 2017أبنأأه ”سأأينظر يف مسأأفلة وصأأول املمثل أ القنصأألي [ السأأيد جاة أأاي] يف ضأأوء رة ايانأأإ
اهلنأأدو علأأى طلأأإ ابكسأأتان املسأأاعدة يف عمليأأة التحقيأأق“ذ وتأأدعي اهلنأأد دن ”ربأأط املسأأاعدة بعمليأأة
التحقيأأق ملأأنا املوافقأأة علأأى وصأأول املمثل أ القنصأألي [ السأأيد جاة أأاي] أأو يف حأأد ذاتأأه انتهأأاك
خطا التفاقية فيينا“ذ
 - 271وتلتمس اهلند ،بناء على ذلك ،يف ةعوا ا ”االنتصاي فيما يتعلق مبا يلي“:
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() 1

االنتصاي ع .طريق الوقر الفورو حلكم ا عداه الصاةر ضد املتهم[؛]

() 2

االنتصأ أأاي عأ أأ .طريأ أأق عأ أأاةة احلأ أأق نصأ أأابه ،إبعأ أأالن احلكأ أأم ال أ أ و انتهأ أأت ليأ أأه احملكمأ أأة
العسكرية ،يف حتد صارخ للحقو املنصوص عليها يف اتفاقية فيينا مبوجإ املاةة  ،36وال سأيما
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الفقأأرة ( 1ب) مأأ .املأأاةة  ،36ويف حتأأد حلقأأو ا نسأأان األساسأأية الواجبأأة ألو شأأخ مأأتهم
والأأيت جيأأإ ديضأأا عماهلأأا حسأأبما تقضأأي املأأاةة  14مأأ .العهأأد الأأدويل اخلأأاص ابحلقأأو املدنيأأة
والسياسية لعاه  ،1966انتهاكا للقانون الدويل ودحكاه اتفاقية فيينا[؛]
() 3

منع ابكستا ن م .نفاذ احلكم ال و قضت به احملكمأة العسأكرية وا يعأائ ليهأا ابختأاذ خطأوات
لغ أأاء قأ أرار احملكم أأة العس أأكرية وف أأق م أأا ق أأد يك أأون متاحأ أاس هل أأا م أأ .دحك أأاه يف أ أ ا اخلص أأوص
يف القانون الباكستاين[؛]

() 4

قيأأاه أ احملكمأأة ،يف حالأأة عأأده متكأأ .ابكسأأتان مأأ .لغأأاء القأرار ،إبعأأالن عأأده قانونيأأة القأرار
النتهاكأأه احلقأأو املنصأأوص عليهأأا يف القأأانون الأأدويل واملعا أأدات ومنأأع ابكسأأتان مأأ .التصأأري
بشكل ينتهك اتفاقية فيينا والقانون الدويل إبنفاذ احلكم دو ا ةانة علأى دو أو ،وا يعأائ ليهأا
اب فرا فوراس ع .املواط .اهلندو املدان“ذ

 - 272و قام أأة اختص أأاص احملكم أأة ،استش أأهد الط أأري امل أأدعي ابلفق أأرة  1م أأ .امل أأاةة  36م أأ .النظ أأاه
األساس أأي للمحكم أأة ،مبوج أأإ عم أأال امل أأاةة األو م أأ .الربوتوك أأول االختي أأارو التفاقي أأة فيين أأا للعالق أأات
القنصلية املتعلق ابلتسوية ا لزامية للمنائعات املؤرخ  24نيسان/دبريل 1963ذ
 - 273ويف  8داير/مأأايو  ،2017دوةعأأت اهلنأأد ديضأأا طلب أاس اب شأأارة بتأأدابا حتفظيأأة ،وفقأأا للمأأاةة 41
مأأ .النظأأاه األساسأأي للمحكمأأةذ ودوضأأحت يف ذلأأك الطلأأإ دن انتهأأاك ابكسأأتان املزعأأوه التفاقيأأة فيينأأا
”منع اهلند م .ممارسة حقوقها املنصوص عليها يف االتفاقية وحره املأواط .اهلنأدو مأ .احلمايأة الأيت توفر أا
دحكاه االتفاقية“ذ
 - 274وذكر الطري املدعي دن السيد جاة اي ”سيعده ما ت تقرر احملكمة اختاذ تأدابا حتفظيأة توجأه
حكوم أأة ابكس أأتان اخت أأاذ ك أأل م أأا يل أأزه م أأ .الت أأدابا لض أأمان ع أأده عدام أأه ريثم أأا يص أأدر ق أرار احملكم أأة
يف موضوع القضية“ للقضيةذ وبينأت اهلنأد دن عأداه السأيد جاة أاي ”سيتسأبإ يف ا خأالل علأى أو
ال سبيل لتداركه ابحلقو اليت تطالإ هبا اهلند“ذ
 - 275وبن أأاء عل أأى ذل أأك ،طلب أأت اهلن أأد
القضية:
يف

احملكم أأة دن تق أأرر م أأا يل أأي ”ريثم أأا يص أأدر احلك أأم النه أأائي

(د)

دن تتخ أ حكومأأة مجهوريأأة ابكسأأتان ا سأأالمية كأأل مأأا يلأأزه مأأ .التأأدابا لضأأمان عأأده عأأداه
السيد كولبهوشان سوة ا جاة اي؛

(ب)

دن تقأأوه حكومأأة مجهوريأأة ابكسأأتان ا سأأالمية إببأأالل احملكمأأة اب ج أراء ال أ و اخت تأأه عمأأال
الفقرة الفرعية (د)؛

( )

دن تكفأأل حكومأأة مجهوريأأة ابكسأأتان ا سأأالمية عأأده اختأأاذ دو جأراء قأأد ميأأس قأأو مجهوريأأة
اهلنأأد دو السأأيد كولبهوشأأان سأأوة ا جاة أأاي فيمأأا يتعلأأق أبو ق أرار قأأد تصأأدر احملكمأأة بشأأفن
موضوع القضية“ذ

 - 276وطلبت اهلند ك لك ،بعد ا شارة ”اخلطورة البالغة والطابع الفورو للتهديد املتمثل يف قداه
سأألطات ابكسأأتان علأأى عأأداه م أواط .نأأدو يف انتهأأاك اللتزامأأات ابكسأأتان لأأا [اهلنأأد]“ ،دن يقأأوه
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رئ أأيس احملكم أأة ”يف ط أأار ممارس أأة الص أأالحيات املخول أأة ل أأه مبوج أأإ الفق أأرة  4م أأ .امل أأاةة  74م أأ .الئح أأة
احملكمة ،ريثما تنعقد احملكمة ذذذ بأدعوة األطأراي التصأري علأى أو ميكأ .معأه ألو دمأر قأد تصأدر
احملكمة بصدة طلإ التدابا التحفظية دن حيقق األ ر املنشوة منه“ذ
 - 277ويف  9داير/مأأايو  ،2017ق أأاه رئ أأيس احملكم أأة ،متص أأرفا وفق أأا للص أأالحيات املخول أأة ل أأه مبوج أأإ
الفقأأرة  4مأأ .املأأاةة  74مأأ .الئحأأة احملكمأأة ،بتوجيأأه رسأأالة عاجلأأة كأأال الطأرف  ،ةعأأا فيهأأا ابكسأأتان
دن تتصري ،ريثما يصدر قرار احملكمة بشفن طلإ ا شارة ابلتدابا التحفظية” ،على و ميكأ .معأه
ألو دمر قد تصدر احملكمة بصدة ا الطلإ دن حيقق األ ر املنشوة منه“ذ
 - 278وعق أأدت ي أأوه اال ن أ أ  15داير/م أأايو  2017جلس أأات علني أأة بش أأفن طل أأإ ا ش أأارة ابلت أأدابا
التحفظية ال و قدمته اهلندذ
 - 279ويف هنايأأة تلأأك ايلسأأات ،دكأأدت اهلنأأد التأأدابا التحفظيأأة الأأيت طلبأأت احملكمأأة ا شأأارة هبأأا؛
بينمأأا طلأأإ وكيأأل ابكسأأتان احملكمأأة مأأ .جانبأأه دن تأأرفض طلأأإ ا شأأارة ابلتأأدابا التحفظيأأة املقأأده
م .اهلندذ
 - 280ويف يأ أأوه اخلمأ أأيس  18داير/مأ أأايو  ،2017دصأ أأدرت احملكمأ أأة دمر أ أأا ،ال أ أ و يأ أأن
على ما يلي:

يف منطوقأ أأه

”هل األسباب،
ف ن احملكمة،
دوال  -اب مجاع،
تشا ابختاذ التدابا التحفظية التالية:
تتخ ابكستان مجيع التدابا املتاحة هلا لكفالة عده عداه السأيد جاة أاي ريثمأا يصأدر القأرار
الدعوى ،وتبلغ احملكمةَ دميع التدابا اليت اخت هتا لتنفي ا األمرذ
النهائي يف
اثنيا  -اب مجاع،
تق أ أ أأرر دن تبق أ أ أأي املس أ أ أأائل ال أ أ أأيت تش أ أ أأكل موض أ أ أأوع أ أ أ أ ا األم أ أ أأر قي أ أ أأد نظر أ أ أأا،
قرار ا النهائي“ذ

دن تص أ أ أأدر

 - 281وكان أأت يا أأة احملكم أأة كالت أأايل :الأ أرئيس دبرا أأاه؛ والقض أأاة دوواةا ،وكانس أأاةو ترين أأداة ،وش أأوو،
وةونو يو ،وغااي ،وسيبوتيندو ،وهباندارو ،وروبنسون ،وكراوفورة ،وغيفورغيان؛ ورئيس القلم كوفرورذ
 - 282وأبمر مؤرخ  13حزيران/يونيه  ،2017حدة رئيس احملكمة اتريأخ  13ديلول/سأبتمرب  2017دجأال
يداع اهلند م كرهتا واتريخ  13كانون األول/ةيسمرب  2017دجال يداع ابكستان م كرهتا املضاةةذ
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 - 1٩طلأأب تفسأأك احلكأأم الصأأادر يف  23أاير/مأأايو  200٨يف القضأأية املتعلقأأة ابلسأأيادة علأأي بيأأدرا
برانكا/بوالو ابتو ب وته ،وميدل روكس ،وساوز ليد (ماليزاي/سنغافورة) (ماليزاي ضد سنغافورة)
 - 283يف  30حزيران/يونيأأه  ،2017دوةعأأت مأأاليزاي عريضأأة تطلأأإ فيهأأا تفسأأا احلكأأم الأ و دصأأدرته
احملكمة يف  23داير/مايو  2008يف القضأية املتعلقأة ابلسأياةة علأى بيأدرا برانكأا/بوالو ابتأو بوتأه ،وميأدل
روكأأس ،وسأأاو ليأأد (ماليزاي/سأأنغافورة)ذ ويف ذلأأك احلكأأم ،اسأأتنتتت احملكمأأة )1( :دن السأأياةة علأأى
بيأأدرا برانكأأا/بوالو ابتأأو بوتأأه تعأأوة مجهوريأأة سأأنغافورة؛ ( )2دن السأأياةة علأأى ميأأدل روكأأس تعأأوة
ماليزاي؛ ( ) 3دن السياةة على ساو ليد تعوة الدولة اليت تقع املنطقة يف ميا ها ا قليميةذ
 - 284وتستند ماليزاي يف طلبها تفسا احلكم املاةة  60م .النظاه األساسي للمحكمأة ،الأيت تأن
عل أأى دن أأه ”عن أأد الن أزاع يف مع أأا [حك أأم] دو يف م أأدى مدلول أأه تق أأوه احملكم أأة بتفس أأا  ،بن أأاءس عل أأى طل أأإ
دو طري م .دطرافه“ذ كما تستشهد ابملاةة  98م .الئحة احملكمةذ
 - 285ويوض أأا الط أأري امل أأدعي دن ”م أأاليزاي وس أأنغافورة حاولت أأا تنفي أ احلك أأم الص أأاةر يف ع أأاه 2008
مأأ .خأأالل عمليأأات تعاونيأأة“ذ ويف سأأبيل أ الغايأأة ،دنشأأف البلأأدان ين أةس تقنيأأة مشأأرتكة كلسفأأت يف مجلأأة
دمأأور مبعايأأة مسأأفلة ”تعي أ احلأأدوة البحريأأة ب أ امليأأا ا قليميأأة لكأأال البلأأدي“.ذ وتأ كر مأأاليزاي دن تلأأك
اللتن أأة وص أألت طري أأق مس أأدوة يف تشأ أري .الث أأاين/نوفمرب 2013ذ وتؤك أأد م أأاليزاي دن ”دح أأد دس أأباب
أ أ ا امل أأفئ أأو دن ك أأال الط أأرف ت يتمكن أأا م أأ .االتف أأا بش أأفن مع أأا احلك أأم الص أأاةر يف ع أأاه 2008
فيما خي ساو ليد وامليا احمليطة ببيدرا برانكا/بوالو ابتو بوته“ذ
 - 286وعلى وجه اخلصوص ،تشا ماليزاي يف عريضتها

ما يلي:

”ت ي أ أ أأتمك .الطرف أ أ أأان م أ أ أأ .االتف أ أ أأا بش أ أ أأفن مع أ أ أأا النقطت أ أ أ أ الت أ أ أأاليت يف احلك أ أ أأم الص أ أ أأاةر
يف عاه  2008و/دو مدى مدلوهلما:
() 1
() 2

استنتا احملكمة دن ’السياةة على بيدرا برانكا/بوالو ابتو بوته تعوة
استنتا احملكمة دن ’السياةة على ساو ليد تعوة
ا قليمية‘“ذ

سنغافورة‘[؛]

الدولأة الأيت تقأع أ احلافأة يف ميا هأا

 - 287وميضأأي املأأدعي قأأائال ن ”اسأأتمرار انعأأداه اليق أ “ بشأأفن الدولأأة الأأيت ختضأأع لسأأياةهتا املنأأاطق
املتنأأائع عليهأأا ”ال ي أزال يعقأأد مهمأأة كفالأأة قامأأة عالقأأات منظمأأة وسأألمية“ذ ويؤكأأد دن ”ضأأرورة حتقيأأق
حأأل هل أ املنائعأأة تتأأوفر لأأه مقومأأات البقأأاء أأي ضأأرورة ملحأأة“ ،ابلنظأأر ”كثافأأة حركأأة املأأرور ايأأوو
والبحرو يف املنطقة“ذ
 - 288وبناء على ذلك ،تطلإ ماليزاي

احملكمة دن تقرر وتعل .ما يلي:

”(د)

’دن امليا احمليطة ببيدرا برانكا/بوالو ابتو بوته تبقى ضم .امليا ا قليمية ملاليزاي‘؛

(ب)

’دن سأأاو ليأأد تقأأع يف امليأأا ا قليميأأة ملأأاليزاي ،وابلتأأايل فأ ن السأأياةة علأأى سأأاو ليأأد تعأأوة
ماليزاي‘“ذ

 - 289وتض أأير م أأاليزاي دن طلبه أأا تفس أأا احلك أأم الص أأاةر يف ع أأاه  ،2008ال أ أ و دوةع عل أأى دس أأاس
املاةة  60م .النظاه األساسي للمحكمة ،طلأإ ”منفصأل ومسأتقل“ عأ .طلأإ عأاةة النظأر يف احلكأم
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نفسه ،املقده يف  2شأباط/فرباير  2017علأى دسأاس املأاةة  61مأ .النظأاه األساسأي للمحكمأة” ،حأىت
و ن كانت ناك ابلضرورة صلة و يقة ب الدعوي “ذ
 - 290ويف  10متوئ/يوليأه  ،2017وعمأال ابلفقأرة  3مأأ .املأاةة  98مأ .الئحأأة احملكمأة ،حأدة الأرئيس
اتريأأخ  30تشأري .األول/دكتأأوبر  2017دجأأال يأأداع مجهوريأأة سأأنغافورة مالحظاهتأأا الكتابيأأة علأأى طلأأإ
ماليزاي تفسا احلكمذ

ابء  -الدعاوى االستشارية قيد النظر خالل املفرتة املشمولة ابالستعراض
اآلاثر القانونية لفصل أرخبيل شاغوس عن موريشيوس يف عام 1٩6٥
 - 291يف  22حزيران/يوني أأه  ،2017اختأ أ ت ايمعي أأة العام أأة الق أرار  ،292/71الأ أ و تش أأا في أأه
املاةة  65م .النظاه األساسي للمحكمة ،وتطلإ احملكمة صدار فتوى بشفن السؤال التالي :
(د)

” أأل اكتمل أأت عملي أأة هن أأاء اس أأتعمار موريش أأيوس بص أأورة قانوني أأة عن أأدما منح أأت موريش أأيوس
االسأأتقالل يف عأأاه  ،1968بعأأد فصأأل درخبيأأل شأأاغوس عأأ .موريشأأيوس ومأأع مراعأأاة القأأانون
الأ أأدويل ،مبأ أأا يف ذلأ أأك االلتزامأ أأات ال أ أوارةة يف ق أ أرارات ايمعيأ أأة العامأ أأة ( 1514ة )15-املأ أأؤرخ
 14ك أ أ أأانون األول/ةيس أ أ أأمرب  1960و ( 2066ة )20-امل أ أ أأؤرخ  16ك أ أ أأانون األول/ةيس أ أ أأمرب
 1965و ( 2232ة )21-امل أ أ أأؤرخ  20ك أ أ أأانون األول/ةيس أ أ أأمرب  1966و ( 2357ة)22-
املؤرخ  19كانون األول/ةيسمرب 1967؟“؛

(ب)

”مأأا أأي ،مبوجأأإ القأأانون الأأدويل ،مبأأا يف ذلأأك االلتزامأأات الأوارةة يف القأرارات املأ كورة دعأأال ،
التبعات املرتتبة على استمرار اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وديرلندا الشمالية يف ةارة درخبيل
شأأاغوس ،مبأأا يف ذلأأك مأأا يتعلأأق بعتأأز موريشأأيوس عأأ .تنفيأ بأرانمر عأأاةة تأأوط رعااي أأا يف
درخبيل شاغوس ،وال سيما ذوو األصل الشاغوسي؟“

 - 292ويف رسأأالة مؤرخأأة  23حزيران/يونيأأه  ،2017دحأأال األم أ العأأاه لألمأأم املتحأأدة طلأأإ الفتأأوى
احملكمةذ
 - 293ويف رس أ أأائل مؤرخ أ أأة  28حزيران/يوني أ أأه  ،2017ق أ أأاه رئ أ أأيس قل أ أأم احملكم أ أأة بع أ أأد ذل أ أأك إبب أ أأالل
طلأأإ الفتأأوى مجيأأع الأأدول الأأيت حيأأق هلأأا احلضأأور دمأأاه احملكمأأة ،عمأأال ابلفقأأرة  1مأأ .املأأاةة  66مأأ.
النظاه األساسيذ
 - 294وأبمأأر مأأؤرخ  14متوئ/يوليأأه  ،2017قأأررت احملكمأأة ”دنأأه جيأأوئ لألمأأم املتحأأدة والأأدول األعضأأاء
فيها ،اليت يرجا دهنا تستطيع تقدمي معلومات يف املوضوع احملال احملكمة صأدار فتأوى بشأفنه ،دن تقأوه
ب لك خالل اآلجال احملدةة يف ا األمر“ذ وحأدةت احملكمأة اتريأخ  30كأانون الثاين/ينأاير  2018دجأال
لتقدمي بياانت كتابية بشفن املوضوع احملكمة ،وفقا للفقرة  2م .املاةة  66م .النظاه األساسي ،واتريأخ
 16نيسان/دبريل  2018دجال جيوئ خالله للدول واملنظمات الأيت قأدمت بيأاانت كتابيأة دن تقأده تعليقأات
كتابية على البياانت الكتابية األخرى ،وفقا للفقرة  4م .املاةة  66م .النظاه األساسيذ
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الفصل السادس
الزايرات إىل احملكمة وأنشطة أخرى
الزايرات
 - 295خالل الفرتة قيد االستعراض ،رحبت احملكمة يف مقر ا بعدة كبا م .الشخصيات املرموقةذ
 - 296فف أأي  25آب/دغس أأطس  ،2016ق أأاه الس أأيد ستانسأ أأالي تيلي أأتمل ،رئ أأيس اجملل أأس االحتأ أأاةو
يمهورية دملانيا االحتاةية ،بزايرة رمسية احملكمة برفقة وفدذ
 - 297ويف  17آذار/مارس  ،2017قاه السيد روبرت فيكو ،رئيس وئراء ايمهورية السلوفاكية ،بزايرة
احملكمةذ
 - 298واسأأتقبلت احملكمأأة ديضأأا الشخصأأيات املرموقأأة التاليأأة :يف آب/دغسأأطس  ،2016السأأيد كأأويف
عنان ،األم العاه األسبق ملنظمة األمم املتحدة؛ ويف ديلول/سأبتمرب  ،2016السأيد يعقأوب عبأد احملسأ.
الصأأانع ،وئيأأر العأأدل يف ةولأأة الكويأأت؛ ويف تش أري .الثأأاين/نوفمرب  ،2016السأأيد دلكسأأاندروس ئينأأون،
األم الدائم لوئارة خارجية مجهورية قربص؛ ويف كأانون األول/ةيسأمرب  ،2016السأيد الئلأو تروكسأانيي،
وئي أأر الع أأدل يف نغ أأاراي؛ ويف آذار/م أأارس  ،2017الس أأيدة ي أأوك بران أأدت ،األمين أأة العام أأة ل أأوئارة خارجي أأة
ولنأأدا ،والسأأيد دوليأأغ سليزفسأأكي ،وئيأأر العأأدل يف مجهوريأأة بأأيالروس ،والسأأيد فااننأأدو واانكأأوين ،وئيأأر
خارجية ةولة بوليفيا املتعدةة القومياتذ
أنشطة أخرى
 - 299يف عاه  ، 2016نظمت احملكمة ،مبناسبة االحتفال ابل كرى السنوية السبع نشائها ،معرضأا
للص أأور الفوتوغرافي أأة يف مق أأر األم أأم املتح أأدة يف نيوي أأورك ويف قص أأر األم أأم يف جني أأرذ وج أأرى االفتت أأا يف
نيويورك يف  24تشري .األول/دكتوبر ،يف رة ة الزوار مببا ايمعية العامة ،ضور األمأ العأاه للمنظمأة،
السيد ابن كي  -مون ،ورئيس احملكمة ،السيد القاضي روين دبرا اه ،ودعضاء آخري .يف احملكمأة ،ورئأيس
قلأم احملكمأة ،وممثلأ ةائمأ للأدول األعضأأاء يف املنظمأة ،واملستشأار القأانوين ،ومسأؤول كبأار آخأري .يف
املنظمة ،ومستشاري .وخرباء يف الشؤون القانونية ،فضال ع .عدة م .دسات ة وطالب القانون الدويلذ
 - 300ويف الكلمة اليت دلقا ا السيد ابن كي  -مون د ناء حفأل االفتتأا  ،قأال ن املعأرض ”يأربئ دمهيأة
احملكمة و جنائاهتا العديدة“ذ ودضأاي قأائال نأه خأالل واليتيأه كأفم عأاه ،كأان ”شأا دا علأى ائةاية قأة
الأدول يف قأدرة احملكمأة علأى مسأاعدهتا علأى حأل خالفاهتأا“ذ ودشأار دن قأرارات احملكمأة ”تأأؤةو
الوضو واالستقرار يف العالقات الثنائية وختفر م .حدة التوترات يف املناطق اليت متزقها النزاعات“ذ
 - 301ودشأار الأرئيس ،بأدور  ،دنأأه ”مأ .بأ وسأائل التسأأوية السألمية للمنائعأأات بأ الأأدول ،حتتأأل
التسأأوية القضأأائية الأأيت تقأأوه هبأأا حمكمأأة العأأدل الدوليأأة مكانأأة رئيسأأية“ ،ودن املعأأرض ميأأنا فرصأأة ممتأأائة
للتعرير دكثر أبعمال احملكمةذ
 - 302ورحإ ديضا رئيس احملكمأة ودعضأاؤ ا وكأ لك رئأيس قلأم احملكمأة ومسأؤولون تتلفأون فيأه بعأدة
كبأأا مأأ .ايأأامعي والبأأاحث واحلقأأوقي والصأأحفي ذ وقأأدمت خأأالل أ ال أزايرات عأأروض عأأ .ةور
66/75

17-14050

A/72/4

احملكمأأة وسأأا عملهأأاذ وعأأالوة علأأى ذلأأك ،دلقأأى رئأأيس احملكمأأة ودعضأأاؤ ا ورئأأيس القلأأم حماض أرات د نأأاء
ئايرهتم لبلدان تتلفة بدعوة م .حكوماهتا ومؤسساهتا القانونية وايامعية وغا اذ
 - 303ويف يأأوه األحأأد  25ديلول/سأأبتمرب  ،2016رحبأأت احملكمأأة ابلعديأأد مأأ .الأأزوار يف طأأار ”يأأوه
ال او الدويل“ذ وكانت تلك املرة التاسعة اليت تشارك فيها احملكمأة يف أ املناسأبة الأيت تأنظم ابالشأرتاك
مع بلدية ال او وترمي تعرير عامة ايمهور ابملنظمأات الدوليأة الأيت يوجأد مقر أا يف املدينأة واملنطقأة
اجملاورةذ وقامت ةارة شؤون ا عاله بعرض النسخة ايديدة للفيلم ال و دعأد قلأم احملكمأة عأ .احملكمأة،
احتفاال ابل كرى السنوية السبع نشائها ،وقدمت عروضا ،ودجابت على دسالة الزوارذ
ويف الف أأرتة م أأ .داير/م أأايو حزيران/يوني أأه  ،2016ش أأاركت احملكم أأة يف تنظ أأيم و ةارة دس أأبوع
القأأانون الأأدويل ا يبأأاو  -األمريكأأي السأأابع ،ابلتعأأاون مأأع احملكمأأة اينائيأأة الدوليأأة ،واملعهأأد ا يبأأاو -
األمريكي يف ال او ،ومؤسسات دخرىذ وقامت احملكمة ،على وجه اخلصوص ،ابستضافة حفل االفتتا
ال و نظم يف قاعة العدل الكربى يف قصر الساله يف  31داير/مايوذ

17-14050

67/75

A/72/4

الفصل السابع
منشورات احملكمة وتعريف اجلمهور ابحملكمة
املنشورات
 - 304توئع منشورات احملكمة على حكومات مجيع الدول اليت حيق هلا املثول دمامهأا ،وعلأى املنظمأات
الدولية واملكتبات القا نونية الكربى يف العاتذ وتأوئع قائمأة انيأة هبأ املنشأورات تصأدر ابللغتأ الفرنسأية
وا نكليزيةذ ونشرت نسخة منقحة ومستكملة للقائمة ،و ي متاحة على املوقع الشبكي للمحكمة حتأت
العنوان ”“Publicationsذ

 - 305وتتأأفلر منشأأورات احملكمأأة مأأ .عأأدة موعأأاتذ وتصأأدر اجملموعتأأان التاليتأأان سأأنواي( :د) تقأأارير
األحكأ أ أأاه والفتأ أ أأاوى واألوامأ أ أأر (( )Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnancesتنشأ أ أ أأر يف
كراسات مستقلة ويف لد واحد)؛ (ب) احلوليةذ
 - 306دما لدا موعة التقارير لعاه  ،2016فسيصدران يف النصر الثاين م .عاه 2017ذ ونشأرت
احلوليأأة ،الأأيت مت لديأأد تصأأميمها ابلكامأأل للفأأرتة  ،2014-2013للمأأرة األو يف طبعأأة مزةوجأأة اللغأأةذ
وصأأدرت حوليأأة الفأأرتة  2016-2015عنأأدما كأأان أ ا التقريأأر قيأأد ا عأأداة ،وستصأأدر حوليأأة الفأأرتة
 2017-2016خالل النصر الثاين م .عاه 2017ذ
 - 307وتنشر احملكمة ديضا نسخا مطبوعة مزةوجة اللغة ملستندات قامأة الأدعاوى يف قضأااي املنائعأات
املعروض أأة عليه أأا (عأ أرائض قام أأة ال أأدعاوى واالتفاق أأات اخلاص أأة) ،وعأ أرائض ا ذن ابلت أأدخل ،و ع أأالانت
التأدخل ،وطلبأات ا شأارة بتأدابا حتفظيأة ،وطلبأات ا فتأاء الأيت تتلقا أاذ وخأالل الفأرتة قيأد االسأتعراض،
عرضت على احملكمة مخس قضااي منائعات جديدة وقده ليها طلإ فتاء واحد (انظر الفقرة  4دعال )؛
وقد نشر كل م .عرائض قامة الدعاوى اخلمس وطلإ ا فتاءذ
 - 308وتنشر املرافعات وغا ا م .الواثئق املقدمة احملكمة يف قضية م .القضااي بعد مستندات رفع
ال أ أ أ أ أأدعوى يف موع أ أ أ أ أأة املأ أ أ أ أ أ كرات واملرافع أ أ أ أ أأات الش أ أ أ أ أأفوية والواثئ أ أ أ أ أأق ( Pleadings, Oral Arguments,
) Documents.ذ وتتأأيا لأ أأدات أ اجملموعأأة ،الأأيت تشأأمل النصأأوص الكاملأأة للمرافعأأات اخلطيأأة ،مبأأا يف
ذلك مرفقاهتا ،واحملاضر احلرفية للتلسات العلنية ،الفرصة للممارس لالطالع بشكل واي على احلتر
اليت تقدمها األطرايذ وقد نشر عشرون لدا م .اجملموعة يف الفرتة املشمولة هب ا التقريرذ
( Acts and Documents concerning

 - 309وضم .سلسلة النصوص والواثئق املتعلقة بتنظيم احملكمة
 ،)the Organization of the Courtتنشأأر احملكمأأة الصأأكوك الأأيت تأأنظم يكلهأأا وسأأا دعماهلأأا وممارسأأاهتا
القضأأائيةذ وقأأد صأأدرت يف عأأاه  2007دحأأد طبعأأة هلأأا ،أأي الطبعأأة رقأأم  6الأأيت تشأأمل التوجيهأأات
ا جرائية اليت اعتمدهتا احملكمةذ وتتوافر طبعة مستنسأخة لالئحأة احملكمأة ابلفرنسأية وا نكليزيأة ،بصأيغتها
املعدلة يف  5كانون األول/ةيسمرب 2000ذ وميك .ديضا االطالع على أ الواثئأق علأى املوقأع الشأبكي
للمحكمأة حتأت عنأوان ” “Basic Documentsذ وميكأأ .االطأالع ديضأا علأى ترمجأأات غأا رمسيأة لالئحأأة
احملكمة ابللغات الرمسية األخرى ملنظمة األمم املتحدة وابللغة األملانية يف املوقع الشبكي للمحكمةذ
 - 310وتصدر احملكمة نشرات صحفية وملخصات لقراراهتاذ
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 - 311وصأأدر يف عأأاه  2012كتأأاب خأأاص مصأأور يف طبعأأة فأأاخرة بعن أوان ”احملكمأأة الدائمأأة للعدالأأة
الدوليأأة“ ()The Permanent Court of International Justiceذ وقأأد دصأأدر قلأأم احملكمأأة أ ا املنشأأور
ابللغأأات الفرنسأأية وا نكليزيأأة وا سأأبانية احتفأأاال ابلأ كرى السأأنوية التسأأع نشأأاء سأألفهاذ ويضأأاي
”الكتاب املصور حملكمأة العأدل الدوليأة“ ( ،)Beau Livreالأ و نشأر يف عأاه 2006ذ وصأدرت صأيغته
املستكملة خالل الفرتة املشمولة هب ا التقرير مبناسبة االحتفال ابل كرى السنوية السبع نشاء احملكمةذ
 - 312وتنشر احملكمأة ديضأا ةلأيال يهأدي تيسأا فهأم دفضأل لتأاريخ احملكمأة وتنظيمهأا واختصاصأها
و جراءاهت أأا واجتهاة أأا القض أأائيذ ونش أأرت الطبع أأة الساةس أأة م أأ .أ أ ا ال أأدليل يف ع أأاه  2014ابللغت أ أ
الرمسيت للمحكمةذ
 - 313وتصدر احملكمة كتيبا للمعلومات العامة يف شكل دسالة ودجوبةذ
 - 314وص أ أ أ أأدر ديضأ أ أ أ أأا كتيأ أ أ أ أأإ مصأ أ أ أ أأور معنأ أ أ أ أأون ”احملكم أ أ أ أأة يف صأ أ أ أ أأور علأ أ أ أ أأى مأ أ أ أ أأدى  70عامأ أ أ أ أأا“
( )70 years of the Court in picturesونش أأرة عالني أأة جدي أأدة ع أأ .احملكم أأة م أأ .دج أأل حي أأاء ال أ أ كرى
السنوية السبع نشاء احملكمةذ
 - 315ودخاا ،يتعاون قلم احملكمة مع األمانة العامة بتزويد ا مبلخصات قرارات احملكمأة ،الأيت يصأدر ا
ابللغت أ الفرنسأأية وا نكليزيأأة ،مأأ .دجأأل ترمجتهأأا ونشأأر ا دميأأع اللغأأات الرمسيأأة األخأأرى لألمأأم املتحأأدةذ
ويؤةو نشر األمانة العامة ملوجز األحكاه والفتاوى واألوامر الصاةرة عأ .حمكمأة العأدل الدوليأة بكأل لغأة
مأأ .أ اللغأأات وظيفأأة تعليميأأة حيويأأة يف كأأل د أأاء العأأات ،ويأأوفر للتمهأأور الع أريض فرصأأا دكأأرب بكثأأا
لالطالع على د م مضام دحكاه احملكمة املتاحة ابللغت الفرنسية وا نكليزية فقطذ
الفيلم اخلاص ابحملكمة
 - 316لالحتف أ أأال ابل أ أ كرى الس أ أأنوية الس أ أأبع نش أ أأاء احملكم أ أأة ،ق أ أأاه قل أ أأم احملكم أ أأة بتح أ أأديث الف أ أأيلم
اخلأأاص ابحملكمأأةذ ودصأأبا الفأأيلم اآلن متاحأأا يف عأأدة كبأأا جأأدا مأأ .اللغأأات ،مقارنأأة اب نأأيت عشأأرة لغأأة
كانأأت موجأأوةة يف السأأابقذ ويهأأدي قلأأم احملكمأأة مأأ .خأأالل ذلأأك التعريأأر أبنشأأطة احملكمأأة علأأى
دوسع نطا ممك.ذ
 - 317ودجنز ا املشروع مبساعدة م .دعضاء احملكمة ،وسفارات تتلفة ،و ةارة شأؤون ا عأاله التابعأة
لألمم املتحدة ،ومكاتإ قليميأة للشأبكة العامليأة ملراكأز األمأم املتحأدة لرعأاله ،وعأدة مأ .مكاتأإ األمأم
املتحأ أأدة األخأ أأرى يف مجيأ أأع د أ أأاء العأ أأات؛ وجأ أأاء الأ أأدعم ك أ أ لك مأ أأ .ةائأ أأر اللغأ أأات للمحكمأ أأة الدوليأ أأة
ليوغوسالفيا السابقة/احملكمة اينائية الدولية لرواندا (اآللية الدوليأة لتصأرير األعمأال املتبقيأة للمحكمتأ
اينائيت ) ،والعديد م .دعضاء قلم احملكمة واملتطوع ذ
 - 318و ا الفيلم ،ال و و اين (وال يستخده لتحقيأق الأربا) ،متأا ابللغأات الرمسيأة السأت لألمأم
املتحأأدة علأأى شأأبكة ا نرتنأأت ،وحتديأأدا علأأى املوقأأع الشأأبكي ايديأأد للمحكمأأة ،وكأ لك علأأى قنأأاة األمأأم
املتحأأدة التلفزيونيأأة عأأرب ا نرتنأأتذ وسأأيتا ديضأأا علأأى شأأبكات التواصأأل االجتمأأاعي لكفالأأة نشأأر علأأى
دوسع نطا ممك.ذ
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 - 319ومت توئيع نسخ م .قرص الفيديو الرقمي ال و حيتوو علأى الفأيلم ابللغأات الرمسيأة السأت لألمأم
املتحأأدة علأأى بعثأأات مجيأأع الأأدول األعضأأاء يف  27تشأري .األول/دكتأأوبر  2016يف مقأأر األمأأم املتحأأدة،
وك لك على ةارة شؤون ا عاله ،ومكتبة األمم املتحدة ألشرطة الفيديو املتعلقة ابلقانون الدويل ،ومعهد
األمم املتحدة للتدريإ والبحثذ وتقده ديضا نسأخ مأ .الفأيلم ،يف شأكل دقأراص فيأديو رقميأة ،الأزوار
املرمأأوق و العديأأد مأأ .اجملموعأأات (الدبلوماسأأيون والطأأالب والصأأحفيون) الأأيت تأأزور احملكم أةذ وت أوا
ديضأأا البعثأأات الدبلوماسأأية ووسأأائط ا عأأاله واملؤسسأأات التعليميأأة بنسأأخ مأأ .دقأراص الفيأأديو ،بنأأاء علأأى
ويعرض الفيلم ك لك يف متحر احملكمة كي يرا الزوارذ
الطلإذ َ
املوقع الشبكي اجلديد للمحكمة
 - 320يف حزيران/يونيأأه  ،2017دطلقأأت احملكمأأة موقعهأأا الشأأبكي ايديأأد الأ و صأأممه قلأأم احملكمأأةذ
األةاة حتسينات مهمة ،ال سيما فيما يتعلق بوظيفيت البحث وتصفا املوقع ،وكأ لك التوافأق
وتشمل
مأأع األجهأأزة احملمولأأة ،وئايةة تيسأأا قأراءة حمتأأوى املوقأأعذ ويسأأما حمركأأا البحأأث يف املوقأأع الشأأبكي ايديأأد
للمستخده ابلبحث يف مجيع الواثئق املتاحة لعامة ايمهور اليت تتعلق دميع القضااي اليت تناولتها احملكمة
منأ عأأاه 1946ذ وميكأأ .للمسأأتخده ديضأأا االطأأالع علأأى الواثئأأق غأأا املتعلقأأة ابلقضأأااي والأأيت هلأأا صأألة،
عل أأى س أأبيل املث أأال ،بعم أأل احملكم أأة ،واترخيه أأا ،ودعض أأائها ،وقلمه أأا ،فض أأال ع أأ .واثئ أأق مرجعي أأة تتلف أأة،
مبا يف ذلك ميثا األمم املتحدة ،والنظاه األساسي للمحكمة ،والئحة احملكمة ،وتوجيهاهتا ا جرائيةذ
 - 321وعأأالوة علأأى ذلأأك ،املوقأأع الشأأبكي للمحكمأأة متوافأأق اآلن لأأيس فقأأط مأأع احلواسأأيإ املكتبيأأة
واألخأأرى احملمولأأة ،بأأل كأ لك مأأع احلواسأأيإ اللوحيأأة واهلواتأأر ال كيأأةذ وبفضأأل حتسأ دةوات التصأأفا،
دصأأبا اآلن مأأ .األيسأأر ابلنسأأبة للمسأأتخده العثأأور بدقأأة علأأى مأأا يبحأأث عنأأه؛ وميتثأأل املوقأأع اآلن ،نتيتأأة
لزايةة تيسا قراءة حمتوا  ،للمعايا الدولية السارية املتعلقة بتيسا االطالعذ
 - 322وترمأأي أ األةوات والوظأأائر ايديأأدة الشأأاملة واحملأأدةة اهلأأدي حتس أ لربأأة مجيأأع ئوار
املوق أ أأع الش أ أأبكي :هت أ أأدي ”وظيف أ أأة البح أ أأث ع أ أأ .الواثئ أ أأق“ تلبي أ أأة احتياج أ أأات األوس أ أأاط القانوني أ أأة
والدبلوماسية وايامعية ،فيما الغرض م .وظيفة ”البحث يف املوقع“ و تلبية احتياجات فاات دكأرب مأ.
ايمهأأورذ واهلأأدي األساسأأي مأأ .النش أرات الصأأحفية والأأرك .ايديأأد لرعأأاله املتعأأدة الوسأأائط أأو تيس أا
عمل الصحفي ذ
 - 323وعالوة على ذلك ،يتضم .املوقع تقدميا ملختلر منشورات احملكمة ،الأيت حتأوو معلومأات وفأاة
ع .مواضيع عامة ومسائل دكثر حتديداذ
 - 324وتواص أأل احملكم أأة تق أأدمي تغطي أأة كامل أأة ،مباش أأرة دو غ أأا مباش أأرة ،يلس أأاهتا العلني أأة عل أأى موقعه أأا
األشرطة ك لك على قناة األمم املتحدة التلفزيونية عرب ا نرتنتذ
الشبكيذ وتبث
 - 325ودخأاا ،ولتقريأأإ ايماعأأات املهتمأأة دكثأأر مأأ .دعمأأال ايهأأائ القضأأائي الرئيسأأي لألمأأم املتحأأدة،
يأأوفر املوقأأع معلومأأات مفصأألة ،مثأأل ايأأدول الأأزمو للتلسأأات واملناسأأبات ،ومعلومأأات عمليأأة عأأ .كيفيأأة
الوصول قصر الساله وطر الدخول ليه ،فضأال عأ .اسأتمارات لكرتونيأة مأ .دجأل طلأإ االسأتفاةة
م .عرض ع .دنشطة احملكمةذ
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املتحف
 - 326افتأأتا متحأأر حمكمأأة العأأدل الدوليأأة رمسيأأا يف عأأاه  1999علأأى يأأد األم أ العأأاه ملنظمأأة األمأأم
املتحدة آن اك ،السيد كويف عنانذ وعقإ لديد و نشاء معرض متعدة الوسأائط فيأه ،دعأاة األمأ العأاه
السأأابق للمنظمأأة السأأيد ابن كأأي  -مأأون افتتاحأأه يف  20نيسأأان/دبريل  2016مبناسأأبة ال أ كرى السأأنوية
السبع نشاء احملكمةذ
 - 327ويرسأأم املعأأرض ،مأأ .خأأالل م أواة مأأ .احملفوظأأات ودعمأأال فنيأأة وعأأروض مسعيأأة بص أرية ،املراحأأل
الرئيسأأية الأأيت مأأر هبأأا تطأأور املنظمأأات الدوليأأة  -منهأأا حمكمأأة العأأدل الدوليأأة  -الأأيت يوجأأد مقر أأا يف قصأأر
الساله وتتمثل واليتها يف كفالة تسوية املنائعات الدولية ابلوسائل السلميةذ
 - 328ويتخأ أ املع أأرض م أأ .مأ أؤمترو الس أأاله املعق أأوةي .يف ال أأاو يف ع أأامي  1899و  1907نقط أأة
انطأأال  ،فيب أ دوال دنشأأطة حمكمأأة التحك أيم الدائمأأة واترخيهأأا وةور أأا ،هت ينتقأأل مرحلأأة عصأأبة األمأأم
واحملكمة الدائمة للعدالة الدوليةذ وينتهي املعرض بتقدمي بيأان مفصأل لأدور ودنشأطة منظمأة األمأم املتحأدة
وحمكمة العدل الدولية ،اليت تواصل دعمال احملكمة الدائمة للعدالة الدوليةذ

17-14050

71/75

A/72/4

الفصل الثامن
مالية احملكمة
طريقة تغطية النفقات
 - 329وفقأأا للمأأاةة  33مأأ .النظأأاه األساسأأي للمحكمأأة” ،تتحمأأل األمأأم املتحأأدة مصأأروفات احملكمأأة
على الوجه ال و تقرر ايمعية العامة“ذ وملا كانت ميزانية احملكمأة مدرجأة يف ميزانيأة األمأم املتحأدة ،فأ ن
الأأدول األعضأأاء تشأأرتك يف نفقأأات كأأل منهمأأا بأأنفس النسأأبة ،وفقأأا يأأدول األنصأأبة املقأأررة ال أ و حتأأدة
ايمعية العامةذ
 - 330ووفقأأا للقاعأأدة املعمأأول هبأأا ،تقيأأد املبأأالغ املتفتيأأة مأأ .االقتطاعأأات ا لزاميأأة مأأ .مرتبأأات املأأوظف
ومبيعات املنشورات و يراةات الفوائد ،وما ذلك م .االئتماانت ،ك يراةات لألمم املتحدةذ
إعداد امليزانية
 - 331وفقا للمواة  28 24م .التعليمات املنقحة لقلأم احملكمأة ،يقأوه رئأيس القلأم إبعأداة مشأروع
دويل للميزانيةذ ويعأرض أ ا املشأروع األويل علأى ينأة احملكمأة لشأؤون امليزانيأة وا ةارة للنظأر فيأه ،هت علأى
احملكمة بكامل ياتها العتماة ذ
 - 332وبعد اعتماة مش روع امليزانية ،حيال األمانأة العامأة ةراجأه يف مشأروع ميزانيأة األمأم املتحأدةذ
هت تقأأوه اللتنأأة االستشأأارية لشأأؤون ا ةارة وامليزانيأأة بدراس أأته ،وبعأأد ذلأأك يعأأرض علأأى اللتنأأة اخلامس أأة
للتمعيأأة العامأأةذ ودخ أاا تعتمأأد هنائيأأا ايمعيأأة العامأأة يف جلسأأة عامأأة يف طأأار املقأأررات املتعلقأأة مبيزانيأأة
منظمة األمم املتحدةذ
تنفيذ امليزانية
 - 333يضأطلع رئأيس قلأأم احملكمأة ابملسأؤولية عأأ .تنفيأ امليزانيأأة ،مبسأاعدة ةائأرة للشأأؤون املاليأةذ ويتعأ
علأأى رئأأيس القلأأم كفالأأة االسأأتخداه السأأليم لألمأوال الأأيت صأ سأوت علأأى اعتماة أأا؛ وعلأأى وجأأه اخلصأأوص،
جيأأإ علي أأه التحق أ ق م أأ .ع أأده حتم أأل دو نفق أأات ليسأأت هل أأا اعتم أأاةات يف امليزاني أأةذ ول أأه وح أأد احل أأق يف
الأأدخول يف التزامأأات ابسأأم احملكمأأة ،ر نأأا أبو تفأأويض ممكأأ .للسأألطةذ ووفقأأا لقأرار صأأاةر عأأ .احملكمأأة،
يرسل رئيس القلم ابنتظاه بياان ابحلساابت ينة احملكمة لشؤون امليزانية وا ةارةذ
 - 334ويقأأوه لأأس مراجعأأي احلسأأاابت الأ و تعينأأه ايمعيأأة العامأأة مبراجعأأة حسأأاابت احملكمأأة سأأنوايذ
ويف هناية كل شهر ،تقده احلساابت املقفلة األمانة العامة لألمم املتحدةذ
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ميزانية احملكمة لفرتة السنتو 2017-2016

(بدوالرات الوالايت املتحدة)
الربانمر
أعضاء احملكمة
0393902
0311025
0311023
0393909
2042302

األجور
بدالت لشىت النفقات
املعاشات التقاعدية
بدل الوظيفة (القضاة اخلاصون)
سفر دعضاء احملكمة يف مهاه رمسية

1٤ 166 ٩00

اجملموع الفرعي
قلم احملكمة
0110000
0200000
1540000
0211014
1210000
1310000
1410000

الوظائر الدائمة
التكالير العامة للموظف
التكالير الطبية والتكالير املرتبطة هبا ،بعد انتهاء اخلدمة
بدل التمثيل
املساعدة املؤقتة لالجتماعات
املساعدة املؤقتة لغا االجتماعات
اخلرباء االستشاريون

15 541 900
6 253 000
519 400
7 200
1 207 200
235 100
485 600

1510000
2042302
0454501

العمل ا ضايف
السفر يف مهاه رمسية
الضيافة

85 200
41 100
26 000
2٤ ٤01 700

اجملموع الفرعي

17-14050

6 953 000
1 223 700
4 889 800
1 050 700
49 700

دعم الربامج
3030000
3050000
3070000
4010000
4030000

الرتمجة اخلارجية
الطباعة
خدمات لهيز البياانت
استاتار وصيانة دماك .العمل
استاتار األاث واملعدات

418 200
513 900
1 660 400
3 110 400
273 000

4040000
4060000
4090000

االتصاالت
صيانة األاث واملعدات
خدمات متنوعة

168 200
162 000
57 500

5000000
5030000
6000000

اللوائه واملواة
كتإ املكتبة ولوائمها
األاث واملعدات

368 800
218 100
143 600
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الربانمر
6025041
6025042

اقتناء معدات التشغيل اآليل للمكاتإ
استبدال معدات التشغيل اآليل للمكاتإ

44 700
107 300

اجملموع الفرعي

7 2٤6 100

اجملموع

٤٥ ٨1٤ 700

 - 335وميك .االطالع على معلومات دو ع .دعمال احملكمة خالل الفرتة قيد االستعراض يف موقعها
الش أأبكيذ وميك أأ .االط أأالع عليه أأا ديض أأا يف حولي أأة حمكم أأة الع أأدل الدولي أأة للف أأرتة  ،2017-2016ال أأيت
ستصدر الحقاذ
(توقيع) روين أبراهام
رئيس حمكمة العدل الدولية
ال او 1 ،آب/دغسطس 2017
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حمكمة العدل الدولية :اهليكل التنظيمي وتوزيع الوظائف بقلم احملكمة يف  31متوز/يوليه 2017
رئيس قلم احملكمة

رئ أ أ أ أ أ أأيس الأ أ أ أ أ أ أأدائرة ،رئ أ أ أ أ أ أأيس ال أ أ أ أ أ أأدائرة،
ي4-
ي4-
انئإ رئيس الأدائرة ،مربمر/م أأدير قواع أأد
بياانت ،ي2-
ي2-
مس أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأاعد ةارو مسأ أ أ أ أأاعد لشأ أ أ أ أأؤون
تكنولوجيأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأا
دقده ،ر ر
مساعد ةارو ،ر د املعلومات ،ر ر
م أ أ أ أأدير الش أ أ أ أأبكات
مساعد فريق ،ر د
والنظم ،ر د
مساعد لشؤون نظم
املعلومات ،ر د
مسأ أ أ أ أأاعد لشأ أ أ أ أأؤون
تكنولوجيأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأا
املعلومات ،ر د

رئيس الدائرة ،ي3-
مس أ أاعد لشأ أأؤون ةارة
الواثئق ،ر د
مساعد حترير ،ر د
 5مسأ أأاعدي .لشأ أأؤون
لهيز النصوص ،ر د
مس أ أ أأاعدان خل أ أ أأدمات
الطباعة ،ر د
ه ه :مس أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أأاعدان
لش أ أ أ أ أ أ أ أ أأؤون لهي أ أ أ أ أ أ أ أ أأز
النصوص ،ر د

رئ أ أ أ أ أ أ أأيس ال أ أ أ أ أ أ أأدائرة ،رئيس الدائرة ،ي 3-رئيس الدائرة ،ي 4-رئيس الدئرة ،ي4-
مس أ أ أ أ أ أ أ أ أأاعد دم أ أ أ أ أ أ أ أ أأ .مع أأد نسخ/مص أأحا ،مسأ أ أ أ أ أأاعد لشأ أ أ أ أ أأؤون
ي4-
احملاسبة ،ر ر
ي3-
دم أ مكتبأأة معأأاون ،املعلومات ،ر د
 3حراس دم ،.ر د مع أ أأد نسخ/مص أ أأحا مسأ أ أ أ أ أأاعد لشأ أ أ أ أ أأؤون
ي2-
املالية (امليزانية) ،ر د
معاون ،ي2-
 3مساعدي .لشؤون منسق ،ر د
مس أ أ أ أ أ أأاعد لش أ أ أ أ أ أأؤون
املكتبة ،ر د
الربيد ،ر د
موظفا استقبال ،ر د
سائقان/ساعيان ،ر د

كتبة القضاة
منسقة للكتبة ،رر
كاتإ لرئيس احملكمة ،ر د
كاتإ لنائإ رئيس احملكمة ،ر د
 12كتبة قضاة ،ر د
املختصرات :ر ر = رتبة رئيسية؛ ر د = رتإ دخرى؛ ه ه :مساعدة مؤقتةذ

رئ أ أ أ أ أ أ أأيس الأ أ أ أ أ أ أ أدائرة ،رئ أ أأيس ا ةارة ،دم أ أ رئ أ أ أأيس ا ةارة ،دمأ أ أ أ رئ أ أ أ أأيس ا ةارة ،دمأ أ أ أ أ
قانوين رئيسي ،مد1-
دول ،ي5-
دول ،ي5-
ي3-
مسأ أ أ أ أ أأاعد لشأ أ أ أ أ أأؤون موظ أ أ أ أ أ أأر لش أ أ أ أ أ أأؤون  7مرتمجأ أ أ حتريأ أ أري  /دمينان دوالن ،ي5-
دمينان ،ي4-
مراجع  ،ي4-
ا عاله ،ي3-
احملفوظات ،ر ر
موظأ أ أ أ أ أ أأر مع أ أ أ أ أ أ أأاون  9مرتمجأ أ أ حتريأ أ أري  3 ،مأ أ أأوظف قأ أ أأانوني ،
مفهرس ،ر د
ي3-
مس أ أ أأاعدان لش أ أ أأؤون لشأ أ أ أ أأؤون ا عأ أ أ أ أأاله ،ي3-
 14موظف أ أ أ أ أأا قانوني أ أ أ أ أأا
مساعد ةارو ،ر د
ي2-
احملفوظات ،ر د
معاوان/كاتب أ أأا قض أ أأائيا،
مساعد ةارو ،ر د
ي2-
مساعد ةارو ،ر د
___________
مسأ أ أ أ أ أ أ أ أأاعد خأ أ أ أ أ أ أ أ أأاص
للرئيس ،ي3-
موظأأر قأأانوين معأأاون/
كاتإ قضائي ،ي2-

)17-14050 (A

(ه ه ،ةواه جزئ أ أ أ أ أأي
بنسبة  25يف املائة،
ي) 5-

ةائرة تكنولوجيا
املعلومات
واالتصاالت

ةائرة الواثئق
ومكتبة احملكمة

ةائرة األم.
واملساعدة العامة

ةائرة املنشورات

ةائرة الشؤون
املالية

ةائرة احملفوظات
والفهرسة والتوئيع

ةارة الصحافة
وا عاله

ةارة الشؤون
اللغوية

ةارة الشؤون
القانونية

101017

طبيإ دقده

ةائرة شؤون
ا ةارة واملوظف

انئإ رئيس قلم احملكمة

101017

انئإ رئيس قلم احملكمة ،مد2-
مساعد ةارو ،ر د

رئيس قلم احملكمة (املاةة  )2( 21م .النظاه األساسي للمحكمة)
مساعد خاص لرئيس القلم ،ي3-
مساعد شخصي لرئيس القلم ،ر ر
مساعد لشؤون املوظف  ،ر د
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