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[ 2020آب/اغسطس  1]  

 المحتويات 

 الصفحة   الفصل

ع موجز -األول   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  5  ع

ع دور المحكمة واختصاصها -الثانر   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  14  ع

ع تيظيم المحكمة -الثالث   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  17  ع

ع العضوية -ال     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  17  ع

ع االمتيا ات والحصانات -باء     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع  21  ع

ع ر المق -جيم     ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  21  ع

ع قلم المحكمة -الرابع   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  22  ع

ع األنشطة القضائية للمحكمة -الخامس   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  25  ع

ع قضايا الميا عات قيد اليظر خالل الفترة المشمولة بالتقرير   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  25  ع

ع ناغيماروس )ليغاريا/سلوفاكيا( -مشروع غابتشيكوفو  - 1   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  25  ع

ع الديمقراطية ضد اوغيدا(األنشطة المسلحة فر اراضر الكونغو )جمهورية الكونغو  - 2   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  25  ع

ميل بحرن مر سأأأأاحل نيكاراغوا    200مسأأأأللة تعيير حدود الارأ القارن بير نيكاراغوا ومولومخيا خارا نطا   - 3  
ع )نيكاراغوا ضد مولومخيا( ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  27  ع

ع مولومخيا(االنتهاكات المزعومة للحقو  السيادية والمياطق البحرية فر البحر الكاريخر )نيكاراغوا ضد  - 4   ع  28  ع

ع تعيير الحدود البحرية فر المحيط الهيدن )الصومال ضد ميييا( - 5   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  29  ع

ع الميا عة حول وضع واستخداي مياو المار  المائر سيالال )شيلر ضد بوليفيا( - 6   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  30  ع

ع الحصانات والدعاو  الايائية )غيييا االستوائية ضد فرنسا( - 7   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  31  ع

ع اإ رانية )جمهورية د ران اإسالمية ضد الواليات المتحدة األمريكية( بعض األصول  - 8   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  33  ع

تطخيق االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإرلاب واالتفاقية الدولية للقضاء عل  جميع اشكال التمييز العيصرن  - 9  
ع )اومرانيا ضد االتحاد الروسر( ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع  34  ع

ع )غيانا ضد فيزويال( 1899األول/اكتوبر تشرير  3قرار التحكيم الصادر فر  - 10   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  37  ع

 38  تطخيق االتفاقية الدولية للقضاء عل  جميع اشكال التمييز العيصرن )قطر ضد اإمارات العربية المتحدة( - 11  
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مر اتفاقية الطيران المدنر  84الطعر فر اختصأأأأأأأام مالس ميظمة الطيران المدنر الدولر بموجة المادة  - 12  
ع الدولر )اإمارات العربية المتحدة والبحرير ومصر والمملكة العربية السعودية ضد قطر( ع ع ع ع ع ع ع  39  ع

مر المأادة الثأانيأة مر اتفأا    2الطعر فر اختصأأأأأأأأأأأأأأام مالس ميظمأة الطيران المأدنر الأدولر بموجأة الخيأد  - 13  
 39  المتحدة والبحرير ومصر ضد قطر()اإمارات العربية  1944المرور العابر للخدمات الاوية الدولية لعاي 

)جمهورية    1955االنتهاكات المزعومة لمعالدة الصأأأأأأأأداقة والعالقات االقتصأأأأأأأأادية والحقو  القيصأأأأأأأألية لعاي  - 14  
ع ( د ران اإسالمية ضد الواليات المتحدة األمريكية ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  41  ع

ع الواليات المتحدة األمريكية(نقل سفارة الواليات المتحدة دل  القدس )فلسطير ضد  - 15   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  42  ع

ع مطالبة غواتيماال بلراض وجزر ومياطق بحرية )غواتيماال/بليز( - 16   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  43  ع

ع تطخيق اتفاقية ميع جريمة اإبادة الاماعية والمعاقبة عليها )غامخيا ضد ميانمار( - 17   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  43  ع

ع الزيارات دل  المحكمة وانشطة اخر   -السادس   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع  46  ع

ع ميشورات المحكمة وتعريف الامهور بالمحكمة -السابع   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع  47  ع

ع مشروع قرار إنشاء صيدو  استئمانر لخرنامج الزمالء القضاة للمحكمة -الثامر   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  50  ع

ع الشؤون المالية للمحكمة -التاسع   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  51  ع

  المرفق 
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 الفصل األول 
 موجز   

 لمحة موجزة عن العمل القضائي للمحكمة - 1 

شأمل دصأدار ثالثة احكايع   شأهدت محكمة العدل الدولية نشأاطا متواصأال فر الفترة المشأمولة بالتقرير،  - 1
، اصأأأأدرت المحكمة حكمها بشأأأألن الدفوع االبتدائية التر جر  التقدي بها فر  2019تشأأأأرير الثانر/نوفمخر   8ففر 

بتطخيق االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإرلاب واالتفاقية الدولية للقضأأأأأأأأأأاء عل  جميع اشأأأأأأأأأأكال القضأأأأأأأأأأية المتعلقة 
،  2020 تمو / وليه  14(؛ وفر  160دل    152)انظر الفقرات  حاد الروسأر( التمييز العيصأرن )اومرانيا ضأد االت 

بالطعر فر اختصأأأأام مالس ميظمة  اصأأأأدرت احكامها بشأأأألن األسأأأأس الموضأأأأوعية فر القضأأأأيتير المتعلقتير 
والبحرير  مر اتفأاقيأة الطيران المأدنر الأدولر )اإمأارات العربيأة المتحأدة  84الطيران المأدنر الأدولر بموجأة المأادة 

ومصأأأأر والمملكة العربية السأأأأعودية ضأأأأد قطر(، وبالطعر فر اختصأأأأام مالس ميظمة الطيران المدنر الدولر 
)اإمارات العربيأة   1944مر المأادة الثأانيأة مر اتفأا  المرور العأابر للخأدمات الاوية الدوليأة لعأاي   2بموجة الخيأد 

 (ع 183  دل   176)انظر الفقرات  المتحدة والبحرير ومصر ضد قطر( 

، اشأأأأأأارت المحكمة دل  تدابير تحفظية فر 2020مانون الثانر/ يا ر  23وبموجة امر صأأأأأأادر فر  - 2
)غامخيا ضأأأأأأأأد ميانمار( )انظر   بتطخيق اتفاقية ميع جريمة اإبادة الاماعية والمعاقبة عليهاالقضأأأأأأأأية المتعلقة 

 (ع203دل   198الفقرات 

 رائية ) رد بيانها فيما  لر حسة الترتية الزمير(:اوامر دج 7وصدر عر المحكمة او رئيسها  - 3

، مدد رئيس المحكمة المهلة الزميية 2019آب/اغسأأأأأأأأأأأطس  15بموجة امر صأأأأأأأأأأأادر فر  )ا( 
القضأأية المتعلقة ببعض األصأأول اإ رانية )جمهورية د ران  إ داع الواليات المتحدة األمريكية مممرة جوابية فر 

 (؛ 151دل   144)انظر الفقرات  اإسالمية ضد الواليات المتحدة األمريكية(

د رئيس المحكمة المهلة الزميية إ داع 2019آب/اغسطس   26صادر فر  بموجة امر  )ب(   ، حدَّ
جمهورية د ران اإسأأأأأأأأأأأالمية بياناح خطياح بمالحظاتها واسأأأأأأأأأأأتيتاجاتها بشأأأأأأأأأأألن الدفوع االبتدائية التر قدمتها الواليات  

والحقو  القيصأأأألية  القضأأأأية المتعلقة باالنتهاكات المزعومة لمعالدة الصأأأأداقة والعالقات االقتصأأأأادية المتحدة فر 
 (؛ 191دل     184)انظر الفقرات  )جمهورية د ران اإسالمية ضد الواليات المتحدة األمريكية(   1955لعاي 

، حددت المحكمة المهلة الزميية 2019تشأأأأأأرير الثانر/نوفمخر   8بموجة امر صأأأأأأادر فر  )ا( 
التفاقية الدولية لقمع تمويل اإرلاب  بتطخيق اإ داع االتحاد الروسأأأأأأأأأأر مممرته الاوابية فر القضأأأأأأأأأأية المتعلقة 

)انظر   واالتفاقية الدولية للقضأأأأأأأأاء عل  جميع اشأأأأأأأأكال التمييز العيصأأأأأأأأرن )اومرانيا ضأأأأأأأأد االتحاد الروسأأأأأأأأر(
 (؛160دل   152 الفقرات

، اذن رئيس المحكمة لامهورية 2019تشأأأرير الثانر/نوفمخر  15بموجة امر صأأأادر فر  )د( 
القضأأأأأأأأأأأأأأيأة المتعلقأة ببعض  جوابيأة وللواليأات المتحأدة بتقأديم مأممرة تعقيخيأة فر  د ران اإسأأأأأأأأأأأأأأالميأة بتقأديم مأممرة

وحدد المهلتير الزمييتير إ داع   األصأأول اإ رانية )جمهورية د ران اإسأأالمية ضأأد الواليات المتحدة األمريكية(
 (؛151دل   144تلكما المممرتير )انظر الفقرات 
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، حأأأددت المحكمأأأة المهلتير 2020ر/ يأأأا ر مأأأانون الثأأأان 23بموجأأأة امر صأأأأأأأأأأأأأأأأادر فر  )ه( 
القضأأأأأأأأأأأأأأيأة المتعلقأة بتطخيق اتفأاقيأة ميع جريمأة الزمييتير إ أداع غأامخيأا مأممرتهأا وميأانمأار مأممرتهأا الاوابيأة فر 

 (ع203دل   198)انظر الفقرات  اإبادة الاماعية والمعاقبة عليها )غامخيا ضد ميانمار(

، مددت المحكمة المهلتير الزمييتير 2020 نيسأأأأأأأأأأأأان/ابريل  22بموجة امر صأأأأأأأأأأأأادر فر  )و( 
إ أأداع غواتيمأأاال مأأممرتهأأا وبليز مأأممرتهأأا الاوابيأأة فر القضأأأأأأأأأأأأأأيأأة المتعلقأأة بمطأأالبأأة غواتيمأأاال بأألراض وجزر  

 (ع197دل   195ومياطق بحرية )غواتيماال/بليز( )انظر الفقرات 

الزمييتير إ داع  ، مددت المحكمة المهلتير2020ايار/ما و  18بموجة امر صأأأأأأأادر فر  ) ( 
غامخيا مممرتها وميانمار مممرتها الاوابية فر القضأأأأأأأأأأأأأية المتعلقة بتطخيق اتفاقية ميع جريمة اإبادة الاماعية  

 (ع 203دل   198والمعاقبة عليها )غامخيا ضد ميانمار( )انظر الفقرات 

وخالل الفترة نفسأأأأأأأأها، عقدت المحكمة جلسأأأأأأأأاتي عليية فر القضأأأأأأأأايا الخمس التالية )التر  رد بيانها  - 4
 حسة الترتية الزمير(: 

مر اتفاقية   84طعر فر اختصأأأام مالس ميظمة الطيران المدنر الدولر بموجة المادة  )ا( 
،  لكة العربية السأأأأأأأعودية ضأأأأأأأد قطر(الطيران المدنر الدولر )اإمارات العربية المتحدة والبحرير ومصأأأأأأأر والمم

)انظر الفقرات   2019مانون األول/ديسأأأمخر  6دل   2عقد جلسأأأات اليظر فر موضأأأوع الدعو  فر الفترة مر 
 (؛183دل   176

مر المأادة  2طعر فر اختصأأأأأأأأأأأأأأام مالس ميظمأة الطيران المأدنر الأدولر بموجأة الخيأد  )ب( 
)اإمأأارات العربيأأة المتحأأدة والبحرير   1944الأأدوليأأة لعأأاي  الثأأانيأأة مر اتفأأا  المرور العأأابر للخأأدمأأات الاويأأة

مانون األول/ديسأأأأمخر    6دل   2، عقد جلسأأأأات لليظر فر موضأأأأوع الدعو  فر الفترة مر ومصأأأأر ضأأأأد قطر(
 (؛ 183دل   176)انظر الفقرات  2019

عقد  ،تطخيق اتفاقية ميع جريمة اإبادة الاماعية والمعاقبة عليها )غامخيا ضأأأأأأأأأأأأد ميانمار( )ا( 
مأانون   12دل   10جلسأأأأأأأأأأأأأأات لليظر فر طلأة اإشأأأأأأأأأأأأأأارة بتأدابير تحفظيأة الأمن قأدمتأه غأامخيأا، فر الفترة مر 

 (؛ 203دل   198)انظر الفقرات  2019األول/ديسمخر 

، عقد جلسأأأأأأات اليظر فر الحصأأأأأأانات والدعاو  الايائية )غيييا االسأأأأأأتوائية ضأأأأأأد فرنسأأأأأأا( )د( 
 (؛143دل   130)انظر الفقرات  2020شباط/فخرا ر  21دل   17موضوع الدعو  فر الفترة مر 

، عقد جلسأة )غيانا ضأد فيزويال(  1899تشأرير األول/اكتوبر  3قرار التحكيم الصأادر فر  )ه( 
ع وبسأخة جائحة مرض فيروس مورونا  2020حزيران/ ونيه   30اسأتماع بشألن مسأللة اختصأام المحكمة فر 

طريق التداول بالفيد وع ومان بعض اعضأأأأأأأأأأأأأأاء المحكمة  (، ُعقدت جلسأأأأأأأأأأأأأأة االسأأأأأأأأأأأأأأتماع لمو عر 19-)كوفيد
حاضأأأأرير شأأأأخصأأأأيا فر قاعة العدل الكخر  بقصأأأأر السأأأأالي فر اللان )لوليدا(، فر حير شأأأأارك آخرون فر  
جلسأأأأة االسأأأأتماع عر طريق اإنترن ، بييما قدي ممثلو غيانا مرافعاتهم عر طريق التداول بالفيد و )لمزيد مر  

(ع وابلغأ  حكومأُة  41و  40ر اتخأمتهأا المحكمأة لمواجهأة الاأائحأة، انظر الفقرتير المعلومأات عر التأدابير الت
 (ع 166دل   161فيزويال المحكمَة بلنها لر تشارك فر اإجراءات الشفوية )انظر الفقرات 

بتعيير الحدود البحرية وُاجل  جلسأأأأأأات االسأأأأأأتماع العليية بشأأأأأألن اليظر فر موضأأأأأأوع الدعو  المتعلقة  -   5
  13دل     9، التر مان مر المقرر عقدلا اسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأا فر الفترة مر الهيدن )الصأأأأأأأأأأومال ضأأأأأأأأأأد ميييا(  المحيط  فر 
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، بياء عل  طلة مر ميييا،  2019تشأأأأأأرير الثانر/نوفمخر   4، دل  األسأأأأأأخوع المن  خدا فر  2019ا لول/سأأأأأأختمخر 
يرا دل  األسأأأأأأخوع ، بياء عل  طلة مر الطرأ نفسأأأأأأه، واخ 2020حزيران/ ونيه   8دل  األسأأأأأأخوع المن  خدا فر  ثم 

)انظر   19- ، بسأأأأأأأأأأأأأأخأأة األ مأأة الصأأأأأأأأأأأأأأحيأأة اليأأاجمأأة عر جأأائحأأة موفيأأد 2021آذار/مأأارس  15الأأمن  خأأدا فر 
 (ع 123 دل    115 الفقرات 

األنشطة المسلحة فر اراضر الكونغو وُاجل  جلسات االستماع العليية بشلن التعويضات فر قضية  - 6
  آذار/ 22دل   18ر مأان مر المقرر عقأدلأا فر الفترة مر ، الت)جمهوريأة الكونغو الأديمقراطيأة ضأأأأأأأأأأأأأأد اوغيأدا(

تشأأأأأأرير الثانر/نوفمخر مر العاي نفسأأأأأأه، فر ضأأأأأأوء الطلة المقدي مر    18، فر بادئ األمر دل  2019مارس 
تشرير    12جمهورية الكونغو الديمقراطية فر لما الصدد واآلراء التر اعرب  عيها اوغيدا فر لما الشلنع وفر 

، قررت المحكمة تلجيل جلسأأأات اليظر فر القضأأأية مرة اخر ، اسأأأتاابة لطلة مشأأأترك 2019الثانر/نوفمخر 
مر الطرفير بتلجيل الالسأأأأأأأأات للسأأأأأأأأما  لهما بالمحاولة مرة اخر  حل مسأأأأأأأأللة التعويضأأأأأأأأات ودياع وسأأأأأأأأتعلر  

 (ع96دل   88المواعيد الاد دة للالسات فر وق  الحق )انظر الفقرات 

تطخيق اتفاقية وخالل الفترة المشأأأأأأأأمولة بالتقرير، نظرت المحكمة فر قضأأأأأأأأية جد دة محل نزاع، لر  - 7
 (ع203دل   198)انظر الفقرات  ميع جريمة اإبادة الاماعية والمعاقبة عليها )غامخيا ضد ميانمار(

 ية، ولر:  قض   15، مان عدد القضايا المدرجة فر جدول المحكمة  خلغ  2020تمو / وليه   31وحت    -   8

 ناغيماروس )ليغاريا/سلوفاكيا( -مشروع غابتشيكوفو  )ا( 

 األنشطة المسلحة فر اراضر الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد اوغيدا( )ب( 

ميل بحرن   200مسأأأأأأأأأأأللة تعيير حدود الارأ القارن بير نيكاراغوا ومولومخيا خارا نطا   )ا( 
 ولومخيا(مر ساحل نيكاراغوا )نيكاراغوا ضد م

االنتهأاكأات المزعومأة للحقو  السأأأأأأأأأأأأأأيأاديأة والميأاطق البحريأة فر البحر الكأاريخر )نيكأاراغوا   )د( 
 ضد مولومخيا(

 تعيير الحدود البحرية فر المحيط الهيدن )الصومال ضد ميييا( )ه( 

 اليزاع حول وضع واستخداي مياو المار  المائر سيالال )شيلر ضد بوليفيا( )و( 

 ت والدعاو  الايائية )غيييا االستوائية ضد فرنسا( الحصانا ) ( 

 بعض األصول اإ رانية )جمهورية د ران اإسالمية ضد الواليات المتحدة األمريكية( ) ( 

تطخيق االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإرلاب واالتفاقية الدولية للقضأأأاء عل  جميع اشأأأكال  )ط( 
 الروسر( التمييز العيصرن )اومرانيا ضد االتحاد

 )غيانا ضد فيزويال( 1899تشرير األول/اكتوبر  3قرار التحكيم الصادر فر  )ن( 

تطخيق االتفاقية الدولية للقضأاء عل  جميع اشأكال التمييز العيصأرن )قطر ضأد اإمارات  )ك( 
 العربية المتحدة(

والحقو  القيصأأأأأأأألية لعاي االنتهاكات المزعومة لمعالدة الصأأأأأأأأداقة والعالقات االقتصأأأأأأأأادية   )ل( 
 )جمهورية د ران اإسالمية ضد الواليات المتحدة األمريكية( 1955



 A/75/4 

 

20-10413 8/55 

 

 نقل سفارة الواليات المتحدة دل  القدس )فلسطير ضد الواليات المتحدة األمريكية( )ي( 

 مطالبة غواتيماال بلراض وجزر ومياطق بحرية )غواتيماال/بليز( )ن( 

 جريمة اإبادة الاماعية والمعاقبة عليها )غامخيا ضد ميانمار(تطخيق اتفاقية ميع  )س( 
 
وتتعلق القضأأايا محل اليزاع قيد اليظر بثمانر دول فر ماموعة دول آسأأيا والمحيط الهادئ، وثمانر  - 9

دول مر ماموعأة بلأدان امريكأا الالتيييأة وميطقأة البحر الكأاريخر، وسأأأأأأأأأأأأأأ  دول مر ماموعأة الأدول األفري يأة، 
ل مر ماموعة دول اوروبا الشأأأأأرقية، ودولتير مر ماموعة دول اوروبا الغربية والدول األخر ع ويدل واربع دو 

 لما التيوع فر التو يع الاغرافر للقضايا عل  الطابع العالمر الختصام الاها  القضائر الرئيسر للميظمةع  

اضيع مر قخيل الميا عات وتيطون القضايا المعروضة عل  لما الاها  عل  طائفة متيوعة مر المو  - 10
اإقليمية والبحرية، والعالقات الدبلوماسأأأأأأية والقيصأأأأأألية، وحقو  اإنسأأأأأأان، والمسأأأأأأؤولية الدولية والتعويض عر  
الضأأأأأأرر، وتفسأأأأأأير االتفاقيات والمعالدات الدولية وتطخيقها، وحماية الخيئة، وقانون الاوع ويدل لما التيوع فر  

 ختصام المحكمةعمواضيع القضايا عل  الطابع العاي ال

والقضأأأأأأأأأأأأايا التر تعرضأأأأأأأأأأأأها الدول عل  المحكمة للخ  فيها مثيراح ما تيطون عل  عدد مر المراحل،   - 11
نتياةح لشأأأأأأأأروع األطراأ فر دجراءات تمهيدية مو داع دفوع ابتدائية بشأأأأأأأألن عدي اختصأأأأأأأأام المحكمة او عدي  

 ر الخ  فيها عل  سخيل االستعاالعمقخولية العريضة او تقديم طلبات لإلشارة بتدابير تحفظية  تعي

 وخالل الفترة قيد االستعراض، لم يقدي ان طلة فتو  دل  المحكمةع   - 12
 

 مواصلة النشاط المطرد للمحكمة - 2 

شأهد عةء عمل المحكمة  يادة مخيرة عل  مد  السأيوات العشأرير الماضأيةع ويعكس تدفق القضأايا   - 13
ها ما تشأهدو المحكمة مر د يامية مخيرةع وحرصأاح عل  حسأر سأير العدالة،  الاد دة والقضأايا التر تم الفصأل في

تعتمد المحكمة جداول  ميية مكثفة للالسأأأأأأأأأأأات والمداوالت مما  تي  لها اليظر فر عدة قضأأأأأأأأأأأايا فر آن واحد  
والخّ  فر اسأأأأرع وق  ممكر فر اإجراءات الفرعية العد دة التر ُتعرض عليهاع وعل  مد  السأأأأية الماضأأأأية،  

مه دل  المحكمة مر دعم  سأأأأأأأأأأأ  ع  قلم المحكمة دل  الحفاظ عل  مسأأأأأأأأأأأتو  عال مر الكفاءة والاودة فر ما يقدّح
 ألجل تسيير اعمالهاع  

وتمثل المحكمة جزءاح لاماح مر آلية تسأأأوية الميا عات بالوسأأأائل السأأألمية بير الدول الميشأأألة بموجة  - 14
 وليير بشكل عايعميثا  األمم المتحدة ونظاي صون السالي واألمر الد

وتعرب المحكمأة، التر تعتمأد مصأأأأأأأأأأأأأأأداقيتهأا دل  حأد مخير عل  الأدول، عر امتيأانهأا للثقأة المتاأددة  - 15
واالحتراي اللم ر تحظ  بهما مر جانة الدول التر تلال دليها للفصأأأأأأأل فر ميا عاتهاع وخالل الفترة القضأأأأأأأائية 

يها اليظر فيها عيايةح فائقة ال تشأأأأأوبها شأأأأأخهة تحيز  المقخلة، سأأأأأتولر المحكمة جميع القضأأأأأايا التر سأأأأأيتعير عل
وسأتواصأل العمل عل  اداء المهمة التر اوملها دليه الميثا  بلقصأ  قدر ممكر مر اليزالة والسأرعة والفعالية،  

 ع2020-2019عل  غرار ما قام  به فر الفترة القضائية 

القضأأأائر الرئيسأأأر للميظمة يشأأأكل حال وفر لما الصأأأدد، تادر اإشأأأارة دل  ان اللاوء دل  الاها   - 16
 تسأم بكفاءة فريدة مر حيث التكلفةع ولئر مان مر المحتمل ان يسأتغر  بعض اإجراءات الخطية وقتا طويالح  
نسأأأأخياح بسأأأأخة ما تخديه الدول المشأأأأارحمة فيها مر احتياجات، فال بد مر التيويه بلن الفترة الفاصأأأألة بير اختتاي 
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ة حكم المحكمة او فتوالا ال تتااو  سأأأتة اشأأأهر فر المتوسأأأط، وذلغ عل  الرغم مر  اإجراءات الشأأأفوية وتالو 
 تعّقد القضايا المعروضة عليهاع

 
 تعزيز سيادة القانون  - 3 

تغتيم المحكمة مرة اخر  الفرصة التر  تيحها عرض تقريرلا السيون عل  الامعية العامة لكر تقدي  - 17
قانون، حيث تدعولا الامعية بانتظاي دل  ال ياي بملغ، ومان  آخر دعوة  دفادة عر دورلا فر تعزيز سأأأأأأأأأأيادة ال

ع وترحأة المحكمأة بتوجيأه الامعيأة فر القرار  2019مأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمخر  18المؤرخ  74/191فر قرارلأا 
الوالية القضائية الميوطة بالمحكمة، وفقا ليظامها األساسر،  نفسه دعوةح مرة اخر  دل  الدول التر لم تقخل بعُد  

 دل  ان تيظر فر ال ياي بملغع

وتضأأأطلع المحكمة بدور رئيسأأأر فر صأأأون سأأأيادة القانون وتعزيزو فر شأأأت  انحاء العالمع وفر لما   - 18
  مانون األول/  18المؤرخ   74/190الصأأأأأأأأأأأأأدد، تالحت المحكمة بارتيا  ان الامعية العامة ابر ت، فر قرارلا 

، الميَة الدور المن تؤديه المحكمة، باعتبارلا الاها  القضأائر الرئيسأر لممم المتحدة، وقيمة  2019ديسأمخر 
 العمل المن تضطلع بهع 

ر تسأأأأأهم بما تصأأأأأدرو مر  ومل ما تقوي به المحكمة  رمر دل  اليهوض بسأأأأأيادة القانون وتعزيزلاع فه - 19
احكاي وفتاو  فر تطوير القانون الدولر وإيضأأأأأاحهع وتسأأأأأع  ايضأأأأأاح دل  مفالة فهم جيد لقراراتها ونشأأأأأرلا عل   
اوسأأأأأع نطا  ممكر فر مختل  انحاء العالم، سأأأأأواء عر طريق ميشأأأأأوراتها اي مر خالل دعداد المواد المتعددة 

شأطتها عل  شأبكات التواصأل االجتماعرع ويتضأمر موقع  الوسأائط وتطوير موقعها الشأبكر، ومملغ بواسأطة ان
المحكمة المن اُعيد فر اآلونة األخيرة تصأأأأأأميمه وتحد ثه بالكامل لاعله ايسأأأأأأر اسأأأأأأتخداماح، جميَع االجتهادات 
القضأأأأأأأأأأأأأأائية لمحكمة العدل الدولية وسأأأأأأأأأأأأأأابقتحها، المحكمة الدائمة للعدالة الدولية، ويوفر معلومات مفيدة للدول  

 الدولية الراغبة فر اللاوء دل  اإجراءات المتاحة لها فر المحكمةع والميظمات 

ويقدي رئيس المحكمة واعضأاهلا اآلخرون ورئيس القلم ومختل  الموظفير فر قلم المحكمة دحاطات   - 20
ميتظمة، فر اللان ومملغ فر الخارا، عر سأأأأأأير عمل المحكمة وإجراءاتها واجتهادلا القضأأأأأأائرع وتتي  لمو  

ت للامهور فهماح افضأأأل لما تضأأأطلع به المحكمة مر اعمال، سأأأواء فيما  تعلق بقضأأأايا الميا عات اي  اإحاطا
 فر ما  تصل بالفتاو ع 

وتسأأأأأأتقخل المحكمة فر مقرلا عدداح غفيراح مر الزوارع وتسأأأأأأتقخل عل  وجه الخصأأأأأأوم رهسأأأأأأاء دول  - 21
 وحكومات و واراح آخرير رفيعر المستو ع

االسأأأأأأأأتعراض، اسأأأأأأأأتقخل  المحكمة عدة ماموعات تضأأأأأأأأم دبلوماسأأأأأأأأيير واكاديميير  وخالل الفترة قيد  - 22
وقضأأأأأأاة وممثلير عر سأأأأأألطات قضأأأأأأائية ومحامير ومزاولير للمهر القانونية وآخرير، وبلغ ماموع لؤالء نحو  

 ائرع وعالوة عل  ذلغ، تيظم المحكمة مل سأأأأأية  وي ابواب مفتوحة  تي  لها تعريف الامهور بدورلا   2  200
 نحو افضلع عل  

وختاماح، تولر المحكمة عيايةح خاصأأأة للشأأأباب، دذ تشأأأارك فر مياسأأأبات تيظمها الاامعات وتعرض  - 23
المن  تي  للطالب مر شأت  المشأارب التعرأ   “الزمالء القضأاة”برامج مر بييها عل  وجه الخصأوم برنامج 
 عل  المؤسسة وتعزيز معرفتهم بالقانون الدولرع

 

https://undocs.org/ar/A/RES/74/191
https://undocs.org/ar/A/RES/74/191
https://undocs.org/ar/A/RES/74/190
https://undocs.org/ar/A/RES/74/190
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 التعاون مع األمانة العامة في مجال اإلعالم - 4 

ر تعزيز سأأأأخل التعاون بير المحكمة واألمانة العامة فر ماال 2018فر تشأأأأرير األول/اكتوبر  - 24 ، تقرَّ
اإعالي بغرض دطالع الدول األعضأأأأأأأأأاء فر األمم المتحدة عل  الدور الميوط بالاها  القضأأأأأأأأأائر الرئيسأأأأأأأأأر 

التواصأأأأأأأأأأأأأأل العأالمر   للميظمأة واألعمأال التر يضأأأأأأأأأأأأأأطلع بهأاع وميأم ذلأغ الوقأ ، جر  تعزيز التعأاون بير ددارة
 التابعة لممانة العامة وإدارة اإعالي التابعة للمحكمةع  

ووفقاح لملغ، ترسأأأأأأأأأأل ددارة اإعالي بانتظاي دل  الدوائر المعيية فر نيويورك معلومات جالزة لليشأأأأأأأأأأر   - 25
العامة  عما انازته المحكمة مر اعمال، مر قخيل المعلومات المتعلقة بالادول الزمير لالسأأأأأأأأأأأأات االسأأأأأأأأأأأأتماع 

واإعالن عر جلسأأات تالوة القرارات او موجزات األحكاي واألوامر او بالمعلومات األسأأاسأأيةع ولمو المعلومات  
يسأأتخدمها المتحدب باسأأم األمير العاي فر دحاطاته اإعالمية اليومية، وُتيشأأر فر اليشأأرات الصأأحفية الميخثقة 

شأأأأأأأأأأأأأأرة ”األسأأأأأأأأأأأأأأخوع القأأأادي فر األمم المتحأأأدة“ مر لأأأمو اإحأأأاطأأأات ومأأأملأأأغ فر  وميأأأة األمم المتحأأأدة وفر ن
(Week Ahead at the United Nations  وفر ميابر وسأأأأأأأائط التواصأأأأأأأل االجتماعر للميظمةع وتتمتع ،)

اإدارة ايضأأأأأأا بالدعم الكخير المن تقدمه األفرقة المسأأأأأأؤولة عر موقع الميظمة عل  شأأأأأأبكة اإنترن  وعر قياة 
ترن ، عر طريق نشر المعلومات عر انشطة المحكمة ومفالة الخث المباشر  األمم المتحدة التلفزيونية عخر اإن

وغير المباشأأأأأأأر لالسأأأأأأأاتها العلييةع ويحافت اعضأأأأأأأاء اإدارة مملغ عل  تعاونهم الوثيق مع  مالئهم فر مرمز  
 األمم المتحدة اإقليمر لإلعالي فر اوروبا الغربية بخرومسلع

(، عقد مكتة المتحدب A/74/4)  2019-2018حكمة للفترة وبمياسأأأأأأأأأبة تقديم التقرير السأأأأأأأأأيون للم - 26
بمقر الميظمة    2019تشأرير األول/اكتوبر   29الرسأمر باسأم األمير العاي مؤتمرا صأحفيا لرئيس المحكمة فر 

، باللغتير الفرنسأأأأأية واإنكليزية، تشأأأأأرير األول/اكتوبر، اجر  رئيس قلم المحكمة مقابلة  30فر نيويوركع وفر 
 مع مرمز انباء األمم المتحدةع وقد ُنشرت لمو المقابلة عل  الموقع الشبكر للميظمة بلغاتها الرسمية الس ع

، وبمياسبة دحياء الممر  السيوية الرابعة والسبعير إنشاء المحكمة، نشرت 2020وفر نيسان/ابريل  - 27
وقع الشأأأأأبكر لممم المتحدة ومختل  شأأأأأبكات التواصأأأأأل االجتماعر، معلومات  ددارة التواصأأأأأل العالمر فر الم

 وردت مر قلم المحكمة عر تاريخ المحكمة والدور المن تضطلع به وسير اعمالهاع  
 

 ميزانية المحكمة - 5 

 2019-2018ميزانية الفترة  )أ( 

ددت 2018ة ميأم عأاي نظراح دل  مشأأأأأأأأأأأأأأاكأل التأدفق اليقأدن التر تواجههأا ميظمأة األمم المتحأد - 28 ، سأأأأأأأأأأأأأأُ
فر شأأكل دفعات عوضأأا    2019-2018للمحكمة االعتمادات التر وافق  عليها الامعية العامة لفترة السأأيتير 

فر المائة فقط مر   50، ُرصأأأأأأأأأأأأأد للمحكمة ما يعادل 2019عر سأأأأأأأأأأأأأدادلا دفعة واحدةع ولكما، فر بداية عاي 
 وع الميزانية المعتمدة للسية الثانية مر فترة السيتير لم

ومر اجل مفالة سأأأأأأأأأأالسأأأأأأأأأأة عمل المحكمة خالل لمو الفترة، عمل قلم المحكمة عل  تزويد شأأأأأأأأأأعبة  - 29
مل شأأهر بقائمة باليفقات المتوقعة التر تعتخرلا المحكمة اسأأاسأأية ألداء  تخطيط الخرامج والميزانية فر نيويورك

مكيأ  المحكمأة مر االضأأأأأأأأأأأأأأطالع مهأامهأا، والتر يألذن المراقأة المأالر فيمأا بعأد بصأأأأأأأأأأأأأأرفهأاع ونتياأة لأملأغ، ت
 ع2019بلنشطتها القضائية وفقا لخرنامج العمل المن وضعته فر عاي 
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 2020الميزانية لعام  )ب( 

، الميزانيأأة 2019مأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمخر  27، المؤرخ 74/262اقرت الامعيأأة العأأامأأة فر القرار  - 30
باء المن    72/266ع ومان لما اول مشأأأأأأأأأأأروع ميزانية سأأأأأأأأأأأيوية بموجة القرار 2020الخرناماية للمحكمة لعاي 

، لم توافق  2020المحكمأة لعأاي ع وعيأد اعتمأاد ميزانيأة  2017مأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمخر  24اتخأمتأه الامعيأة فر 
لوظيفة خخير قانونر فر ددارة الشأأأأأأأأأأأأأأؤون   4-دل  الرتبة أ 3-الامعية عل  دعادة التصأأأأأأأأأأأأأأييف مر الرتبة أ

دوالر، وشأأأأأأأأمل ذلغ بوجه   383  700القانونية، وقررت تخفيض مخلغ الموارد المخصأأأأأأأأصأأأأأأأأة للمحكمة بمقدار 
دات المطلوبة لسأأأأداد اليفقات المتعلقة بالخخراء خام حصأأأأة الميزانية المخصأأأأصأأأأة للدعم الخرنامار واالعتما

 المتعاقد معهم بشلن قضايا معروضة عل  المحكمةع

، قررت الامعية العامة ايضأأأأأأا ان يقتصأأأأأأر السأأأأأأفر بالطائرة فر الدرجة األول  74/262وفر القرار  - 31
(ع  28لامعيأة العأامأة، ورئيس المحكمأة ورهسأأأأأأأأأأأأأأأاء وفود اقأل الخلأدان نموا )الفقرة عل  األمير العأاي، ورئيس ا

وقررت ايضا تعد ل نظاي المحكمة المتعلق باستحقا  السفر وبدل اإقامة ألعضاء المحكمة، الوارد فر مرفق  
، باالسأأأأتعاضأأأأة عر جملة ”السأأأأفر بالدرجة األول “ 1982يسأأأأمخر مانون األول/د 21المؤرخ   37/240قرارلا 

 (ع29)الفقرة  1)ا( مر المادة  2باملة ”السفر بالدرجة األدن  مباشرة مر الدرجة األول “ فر الفقرة 
 

 2021الميزانية لعام  )ج( 

اقة المالر دل  المر   2021، قدم  المحكمة مشأأأأأأروع ميزانيتها الخرناماية لعاي 2020فر اوائل عاي  - 32
لممم المتحدةع ويرمز لما المقتر  عل  الموارد المالية األسأأأأأأأاسأأأأأأأية الضأأأأأأأطالع المحكمة بمهامها القضأأأأأأأائية،  

مة دليهاع ومر   ال سأأيما التكاليف المرتبطة مباشأأرة بتيظيم وإدارة اإجراءات الشأأفوية والخطية فر القضأأايا المقدَّ
زا د، طلخ  المحكمة فر مشأأأأروع ميزانيتها دنشأأأأاء وظيفة  اجل االضأأأأطالع بفعالية بعةء العمل القضأأأأائر المت

فر ددارة شأأأأأأأأأأأؤون اللغات وإعادة تصأأأأأأأأأأأييف وظيفة موظ  قانونر فر ددارة الشأأأأأأأأأأأؤون   4-جد دة مر الرتبة أ
مأأأا مقأأأدارو  2021ع ويخلغ المخلغ اإجمأأأالر لمشأأأأأأأأأأأأأأروع ميزانيأأأة عأأأاي 4-دل  أ 3-القأأأانونيأأأة مر الرتبأأأة أ

فر   2,3دوالر )او  648 100د ر التكأاليف، ان بزيأادة صأأأأأأأأأأأأأأأافيأة قأدرلأا دوالر قخأل دعأادة تقأ  28 793 600
مشأأأأأأأأأأأأأأروع الميزانيأة اعتمأادا لتمويأل   ع وطلخأ  المحكمأة ايضأأأأأأأأأأأأأأا فر2020المأائأة( عل  الميزانيأة المعتمأدة لعأاي 

 األنشطة المتصلة باالحتفال بالممر  السيوية الخامسة والسبعير إنشائهاع

 
 التقاعدية ألعضاء المحكمةنظام المعاشات  - 6 

مر اليظاي األسأأأأأاسأأأأأر للمحكمة، يحق لقضأأأأأاة المحكمة الحصأأأأأول عل   32مر المادة  7وفقا للفقرة  - 33
د مخلغ لأما المعأا  التقأاعأدن  معأا  تقأاعأدن تحكم شأأأأأأأأأأأأأأروطأه المحأددة انظمأة تعتمأدلأا الامعيأة العأامأةع ويحأدَّ 

فر المائة مر صأأأأأافر المرتة  50ولو يسأأأأأاون عل  اسأأأأأاس عدد سأأأأأيوات الخدمة وليس عل  اسأأأأأاس الوالية؛ 
دون تسأأأأوية مقر العمل( لمدة تسأأأأع سأأأأيوات مر الخدمةع اما نصأأأأوم الامعية التر مر األسأأأأاسأأأأر السأأأأيون )

، والازء الثامر  1983مانون األول/ديسأمخر  20المؤرخ   38/239تحكم نظاي المعاشأات التقاعدية فهر القرار 
حزيران/ ونيأه  27المؤرخ  56/285، والقرار 1998مأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمخر  18المؤرخ  53/214مر القرار 

المؤرخ   61/262 ات، والقرار 2005نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/ابريأأل  13المؤرخ  59/282لثأأالأأث مر القرار ، والازء ا2002
المؤرخ   64/261، و 2008مأأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمخر  24المؤرخ  63/259، و 2007نيسأأأأأأأأأأأأأأأأأان/ابريأأأل  4

https://undocs.org/ar/A/RES/74/262
https://undocs.org/ar/A/RES/74/262
https://undocs.org/ar/A/RES/72/266
https://undocs.org/ar/A/RES/72/266
https://undocs.org/ar/A/RES/74/262
https://undocs.org/ar/A/RES/74/262
https://undocs.org/ar/A/RES/37/240
https://undocs.org/ar/A/RES/37/240
https://undocs.org/ar/A/RES/38/239
https://undocs.org/ar/A/RES/38/239
https://undocs.org/ar/A/RES/53/214
https://undocs.org/ar/A/RES/53/214
https://undocs.org/ar/A/RES/56/285
https://undocs.org/ar/A/RES/56/285
https://undocs.org/ar/A/RES/59/282
https://undocs.org/ar/A/RES/59/282
https://undocs.org/ar/A/RES/61/262
https://undocs.org/ar/A/RES/61/262
https://undocs.org/ar/A/RES/63/259
https://undocs.org/ar/A/RES/63/259
https://undocs.org/ar/A/RES/64/261
https://undocs.org/ar/A/RES/64/261


 A/75/4 

 

20-10413 12/55 

 

، والازء السأأأأأأأأأأأأأأأأادس مر  2010مأأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمخر  24المؤرخ  65/258، و 2010آذار/مأأأارس  29
 ع2016مانون األول/ديسمخر  23ال  المؤرخ  71/272 القرار

، نظر األمير العاي فر مختل   258/ 65الوارد فر قرارلا    2010وتمشأأأأيا مع طلة الامعية العامة فر عاي   - 34
 (ع A/66/617)   2011ات المعاشات التقاعدية فر تقرير قدمه دل  الامعية فر عاي  الخيارات المتعلقة باستحقاق 

ه رئيس المحكمأأة رسأأأأأأأأأأأأأأأأالأأة دل  رئيس الامعيأأة العأأامأأة فر  - 35 وفر اعقأأاب نشأأأأأأأأأأأأأأر لأأمو الوثيقأأة، وجأأّ
، المرفق( لإلعراب عر بالغ قلق المحكمة د اء بعض  A/66/726، مشأأأأأأفوعة بمممرة توضأأأأأأيحية )2012 عاي

المقترحات المتعلقة بيظاي المعاشأأأأأأأأأأأأات التقاعدية للقضأأأأأأأأأأأأاة التر طرحها األمير العاي، والتر  خدو انها تعرض  
ؤالء فر اداء واجباتهم عل  نحو  للخطر سأأأأالمة اليظاي األسأأأأاسأأأأر للمحكمة ووضأأأأع اعضأأأأائها، ومملغ حق ل

 (عA/67/4مستقل تماما )انظر ايضا 

ال ، اليظر فر بيأأد جأأدول  68/549 بأأاء و 66/556وارجأألت الامعيأأة العأأامأأة، بموجأأة مقرريهأأا  - 36
يها الثامية والسأتير والتاسأعة والسأتير،  األعمال المتعلق بيظاي المعاشأات التقاعدية ألعضأاء المحكمة دل  دورت

ال  ان تؤجأل مرة اخر ، دل  دورتهأا الحأاديأة والسأأأأأأأأأأأأأأبعير، اليظر   69/553عل  التوالرع وقررت فر مقررلأا 
(، والتقارير ذات A/66/617 و  A/68/188فر لما الخيد والوثائق ذات الصأأأأأأأأأأألة، ولر: تقريرا األمير العاي )

(، A/66/709 و  A/68/515/Corr.1 ، وA/68/515الصأأألة للاية االسأأأتشأأأارية لشأأأؤون اإدارة والميزانية )
 والرسالة المممورة اعالو الموجهة مر رئيس المحكمةع  

ال ، دل  األمير العأأأاي ان يقأأأدي دليهأأأا فر الازء  71/272وطلخأأأ  الامعيأأأة العأأأامأأأة، فر قرارلأأأا  - 37
ال بشألن الخيارات المتعلقة بوضأع نظاي للمعاشأات التقاعدية الرئيسأر مر دورتها ال رابعة والسأبعير اقتراحا مفصأَّ

لليظر فيه، مع مراعاة الحفاظ عل  سأالمة اليظاي األسأاسأر للمحكمة وغيرو مر األحكاي القانونية ذات الصألة،  
 المحكمةع والطابع العالمر للمحكمة، ومخدان االستقالل والمساواة، والطابع الفريد لعضوية

العامة المسأأأأأاعدة للموارد البشأأأأأرية،   ةموجهة دل  األميي  2019آب/اغسأأأأأطس  2وفر رسأأأأأالة مؤرخة  - 38
اشأأأأأأأار رئيس القلم دل  الشأأأأأأأواغل التر اعرب  عيها المحكمة فر الماضأأأأأأأر، ودعا دل  مراعاة موق  المحكمة  

 وإ رادو فر تقرير األمير العايع

قدي األمير العاي مقترحاته فر التقرير المن قدمه عر شأأأأأأأأأأروط   وتماشأأأأأأأأأأيا مع طلة الامعية العامة، - 39
خدمة واجور المسأأؤولير بخالأ مسأأؤولر األمانة العامة: اعضأأاء محكمة العدل الدولية ورئيس وقضأأاة اآللية 

(ع وقررت الامعية العامة، فر مقررلا  A/74/354الدولية لتصأأأأريف األعمال المتب ية للمحكمتير الايائيتير )
 باء، درجاء اليظر فر ذلغ التقرير دل  الازء المستلن  مر دورتها الخامسة والسبعيرع 74/540
 

 19-اإلجراءات المتخذة لمكافحة جائحة كوفيد - 7 

فر الفترة المشأأأأمولة بالتقرير، اعتمدت المحكمة ماموعة مر   19-فر دطار التصأأأأدن لاائحة موفيد - 40
التدابير الحتواء انتشأأار الفيروس وحماية صأأحة ورفاو قضأأاتها وموظفيها واسأأرلم، مع الحفاظ عل  اسأأتمرارية 

سأأأألطات الخلد المضأأأأيف،  األنشأأأأطة التر تقع فر دطار وال تهاع وتسأأأأتيد لمو التدابير دل  توصأأأأيات الميظمة و 
لوليداع وتقرر، عل  وجه الخصأأأأأأأأأأوم، تعليق جميع األسأأأأأأأأأأفار الرسأأأأأأأأأأمية ألعضأأأأأأأأأأاء المحكمة وموظفر قلم  
المحكمأأة، وإلغأأاء جميع الزيأأارات، واعتمأأاد العمأأل مر ُبعأأد، مر اجأأل التقليأأل دل  ادن  حأأد مر الوجود الفعلر  
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المحكمة وموظفو قلم المحكمة بتاية السأأفر   للموظفير فر قصأأر السأأالي، مقر المحكمةع وُابلغ ايضأأا اعضأأاء
 الخام خارا مرمز عملهم )اللان(ع  

وعل  الرغم مر لمو الظروأ، واصأأأأأأأأأأل  المحكمة اداء واجباتها القضأأأأأأأأأأائيةع فقام  باتخاذ التدابير  - 41
،  الال مة لتيظيم اجتماعات افتراضأأأأأأأأأأأية وتكييف اسأأأأأأأأأأأالية عملها لتيسأأأأأأأأأأأير اداء مهامها مر ُبعد اثياء الاائحة

حدا بها دل  تعد ل نظامها األساسرع وعقدت لاية الشؤون اإدارية والميزانية للمحكمة والعد د مر لاانها   مما
اجتماعاتها عر طريق التداول بالفيد وع وعقدت المحكمة ايضأأأا جلسأأأات عامة بيفس الطريقة، نظرت فيها فر  

  ايضأأأا عملها القضأأأائر فعقدت جلسأأأة  مسأأأائل قضأأأائية مختلفة واعتمدت اوامر بشأأألن نقاط دجرائيةع وواصأأأل
اسأأأأأأأأأتماع عليية لليطق بحكمير خالل لمو الفترةع واخيرا، عقدت جلسأأأأأأأأأات اسأأأأأأأأأتماع عليية عر طريق التداول 

 (عغيانا ضد فيزويال) 1899تشرير األول/اكتوبر  3قرار التحكيم الصادر فر بالفيد و فر قضية 
 

 األسبستوس - 8 

لتقارير السأأأأأيوية السأأأأأابقة، اكُتشأأأأأ  وجود مادة األسأأأأأبسأأأأأتوس فر عاي  عل  اليحو المشأأأأأار دليه فر ا - 42
يّحد فر عاي   2014 والمن يضأأأأأأأأأم قاعة مداوالت المحكمة ومكاتة    1977فر جيا  قصأأأأأأأأأر السأأأأأأأأأالي المن شأأأأأأأأأُ

 القضاة، وفر اماكر د داع المحفوظات التر تستخدمها المحكمة فر مخي  قصر السالي القديمع

 ع2016وانته  فر مستهل عاي  2015ي  القضاة فر خريف عاي وُاجري  اعمال لتاد د مخ - 43

توفير   2016وفيما  تعلق بالمخي  القديم، طلخ  مؤسسة مارنيغر مر و ارة الخارجية الهوليدية فر عاي  -   44
التمويأل الال ي لتمكييهأا مر ال يأاي بيوعير مر األشأأأأأأأأأأأأأأغأال: )ا( عمليأات تفتين مر اجأل تحأد أد امأاكر تواجأد مأادة 

سأتوس بصأورة دقيقة فر قصأر السأالي بلكمله؛ )ب( وتطهير اجزاء المخي  التر سأخق ان اكُتشأ  فيها وجود األسأب 
مادة األسأأأأبسأأأأتوس، وبخاصأأأأة القخو وبهو االسأأأأت بال واألسأأأأط ع وقدم  الو ارة الموارد المطلوبة لتطهير جزء مر 

رنيغر عملياتح تفتين ميتظمة  القخو، وقد ُانازت لمو العمليةع ويارن اخصأأأأأأأأأأائيون تعاقدت معهم مؤسأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأة ما 
ُتخصأص بعُد األموال   لفحص حالة المواد التر تحتون عل  مادة األسأبسأتوس فر مخي  قصأر السأالي القديمع ولم 

الال مة لل ياي بلعمال د الة التلوب مر األسأأأط  وإجراء تحليل شأأأامل لتحد د مواضأأأع وجود األسأأأبسأأأتوس بصأأأورة 
ان الخلد المضأأأأأأأأأيف قد رصأأأأأأأأأد موارد مخيرة مر الميزانية لتاد د قصأأأأأأأأأر   2019دقيقة، لكر الو ارة اعلي  فر عاي 

 الساليع وُتياقن الحكومة الهوليدية ومؤسسة مارنيغر شروط صرأ مخصصات لمو الميزانيةع 

، اعلي  و ارة الخارجية الهوليدية عر اعتزامها دجراء مشأأأأأأأأأأأأاورات مع المحكمة  2020وفر ربيع عاي  - 45
ؤقتا فر دطار التحضأأير لخدء اعمال تاد د قصأأر السأأاليع وتود المحكمة ان تقدي دل  اسأأتعدادا ليقل مكاتخها م

 السلطات الهوليدية خططا ومقترحات تمكيها مر مواصلة اداء مهامها القضائية بفعالية ودون انقطاعع  
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 الفصل الثاني 

 دور المحكمة واختصاصها   

الاها  القضأأأأأأأأأائر الرئيسأأأأأأأأأر لممم المتحدةع وقد محكمة العدل الدولية الكائر مقرلا فر اللان لر  - 46
 ع1946، وبدات انشطتها فر نيسان/ابريل 1945ُانشئ  بموجة ميثا  األمم المتحدة فر حزيران/ ونيه 

م عمل المحكمة لر ميثا  األمم المتحدة واليظاي األسأأأأاسأأأأر للمحكمة   - 47 والوثائق األسأأأأاسأأأأية التر تيظّح
لأة لهأا، عالوة عل    المرفق بأالميثأا ع وتضأأأأأأأأأأأأأأاأ دل  لأمو الوثأائق الئحأُة المحكمأة والتوجيهأات اإجرائيأة المكمّح

القرار المتعلق بالممارسأأة القضأأائية الداخلية للمحكمةع ويمكر االطالع عل  تلغ الوثائق عل  الموقع الشأأبكر  
 .C.I.J)الوثائق األسأاسأية(ع ولر ميشأورة ايضأاح فر المالد  Documents de baseللمحكمة، تح  عيوان 

6 (2007) oActes et documents nع 

ومحكمة العدل الدولية لر المحكمة الدولية الوحيدة ذات الطابع العالمر واالختصأأأأأأأأام القضأأأأأأأأائر  - 48
 العايع واختصاصها لما مزدوا: فهو اختصام باليظر فر الميا عات واختصام باإفتاءع

 
 االختصاص بالنظر في المنازعات - 1 

تخ  المحكمة فر المقاي األول فر ما تعرضأأأأأأأأه عليها الدول بمحض درادتها مر ميا عات تيشأأأأأأأأل فر  - 49
 دطار ممارستها لسيادتهاع  

وفر لما الصأأأأدد، تادر اإشأأأأارة دل  ان عدد الدول األطراأ فر اليظاي األسأأأأاسأأأأر للمحكمة بلغ حت    - 50
قام   و الصأأأفة دمكانية اللاوء دل  المحكمةع مما دولة طرفاح تتسأأأي  لها بهم   193ما قدرو    2020تمو / وليه   31

 مان نصه مالتالر:   2018تمو / وليه   4دولة فلسطير مر جانخها بو داع تصري  لد  قلم المحكمة فر  

”تعلر دولة فلسأأأأأأأطير بموجة لما الكتاب انها تقخل بلثري فورن اختصأأأأأأأاَم محكمة العدل   
قد تيشأأأأأأل فر المسأأأأأأتقخل، المشأأأأأأمولة بالمادة األول  مر  الدولية باليظر فر مل اليزاعات الرالية والتر 

الخروتومول االختيارن التفاقية فيييا للعالقات الدبلوماسأأأأأأأأأأأأية المتعلق بالتسأأأأأأأأأأأأوية اإلزامية للميا عات 
 “ع2018آذار/مارس  22( المن انضم  دليه دولة فلسطير فر 1961)

التر اصأدرت تصأريحات )بعضأها مشأفوع  وحت  اآلن، بلغ عدد الدول األطراأ فر اليظاي األسأاسأر  - 51
مر   5 و  2بتحفظات( تقر فيها باالختصأأأأأام اإجبارن للمحكمة، عل  اليحو الميصأأأأأوم عليه فر الفقرتير 

دولةع ولمو الدول لر: دسأبانيا، واسأتراليا، وإسأتونيا، وإسأواتيير، والمانيا،   74مر اليظاي األسأاسأر،  36المادة 
وإيطأاليأا، وبأاراغوان، وبأاكسأأأأأأأأأأأأأأتأان، وبربأادوس، والخرتغأال، وبلايكأا، وبلغأاريأا،  واوروغوان، واوغيأدا، وا رليأدا، 

ليشأأأأأأأأأأأأأتر، وجزر مارشأأأأأأأأأأأأأال، والامهورية الدوميييكية،  -وبيما، وبوتسأأأأأأأأأأأأأوانا، وبوليدا، وبيرو، وتوغو، وتيمور 
والسأأأأأأأيغال،  وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجورجيا، وجيخوتر، والدانمرك، ودوميييكا، ورومانيا، وسأأأأأأألوفاكيا، 
بيسأأأاو،   -والسأأأودان، وسأأأوريياي، والسأأأويد، وسأأأويسأأأرا، والصأأأومال، وغامخيا، وغيييا، وغيييا االسأأأتوائية، وغيييا 

والفلخير، وفيليأأأدا، وقخرم، والكأأأاميرون، وممخوديأأأا، وميأأأدا، وموت ديفوار، وموسأأأأأأأأأأأأأأتأأأاريكأأأا، وميييأأأا، والتفيأأأا،  
و، ومالطة، ومدغشأأأأأقر، ومصأأأأأر، والمكسأأأأأيغ، ومالون،  ولكسأأأأأمخري، وليخريا، وليتوانيا، وليختيشأأأأأتا ر، وليسأأأأأوت

والمملكة المتحدة لخريطانيا العظم  وا رليدا الشأأأمالية، وموريشأأأيوس، واليرويج، واليمسأأأا، ونيايريا، ونيكاراغوا،  
ونيو يليدا، ولا تر، والهيد، وليدوراس، وليغاريا، ولوليدا، واليابان، واليونانع ويمكر عل  سأأأأأأأخيل االسأأأأأأأتئياس  
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“ )االختصأأأأأأأأأام((، عل  نصأأأأأأأأأوم  Compétenceع، فر الموقع الشأأأأأأأأأبكر للمحكمة )تح  عيوان ”االطال
 التصريحات التر اودعتها الدول المممورة اعالو لد  األمير العايع

معالدة او اتفاقية ثيائية او متعددة األطراأ عل  اّن للمحكمة    300وإضافة دل  ذلغ،  يص اكثر مر  - 52
انواع شأأأت  مر الميا عات التر تيشأأأل بير الدولع ويمكر ايضأأأاح االطالع عل  قائمة اختصأأأاصأأأاح موضأأأوعياح بحّل 

وقد  يشأأل   “ع Compétenceاسأأترشأأادية بهمو المعالدات واالتفاقيات فر الموقع الشأأبكر للمحكمة، تح  عيوان ” 
تفأا   اختصأأأأأأأأأأأأأأام المحكمأة مأملأغ، ألغراض نزاع بعييأه، عر دبراي الأدول المعييأة معأالأدة تيص تحأد أدا عل  ا

خأأأامع واخيرا، ياو  ألن دولأأأة، عيأأأد عرضأأأأأأأأأأأأأأهأأأا الميأأأا عأأأة عل  المحكمأأأة، ان تقتر  االرتكأأأا  فر دقأأأامأأأة  
اختصأأأأأام المحكمة عل  موافقة لم تكر الدولُة المدع  عليها قد اعطتها او اعرب  عيها بعُد، وذلغ اسأأأأأتياداح  

ألخيرة،  ثخأ  اختصأأأأأأأأأأأأأأام المحكمأة  مر الئحأة المحكمأةع فأوذا قخلأ  لأمو الأدولأة ا 38مر المأادة  5دل  الفقرة 
وتقيَّد القضأأأأية الاد دة فر الادول العاي للقضأأأأايا فر تاريخ اإعراب عر ذلغ القخول )تعرأ لمو الحالة باسأأأأم  

 (عforum prorogatum ”توسيع نطا  االختصام“
 

 االختصاص باإلفتاء - 2 

الامعية العامة ومالس األمر الملذون لهما  تختص المحكمة ايضأأأأأأاح بوصأأأأأأدار الفتاو ع وإل  جانة  - 53
مر الميثا (، ياو  لثالثة  96مر المادة   1بطلة الفتاو  مر المحكمة بشأأأأأأأأأأألن ”ان مسأأأأأأأأأأأللة قانونية“ )الفقرة 

اجهزة مر اجهزة الميظمة حاليا )لر المالس االقتصأأأأأأأأأادن واالجتماعر، ومالس الوصأأأأأأأأأاية، واللاية المؤقتة  
لغ الميظمات التالر بيانها ان تطلة دل  المحكمة دفتاءلا فر المسأأأأأأأأأائل القانونية التابعة للامعية العامة( ومم

 (:2التر تواجهها فر دطار اضطالعها بلنشطتها )المرجع نفسه، الفقرة 

 ميظمة العمل الدولية؛ - 

 ميظمة األغمية والزراعة لممم المتحدة؛ - 

 ميظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ - 

 يظمة الطيران المدنر الدولر؛م - 

 ميظمة الصحة العالمية؛ - 

 الخيغ الدولر؛ - 

 مؤسسة التمويل الدولية؛ - 

 المؤسسة الدولية للتيمية؛ - 

 صيدو  اليقد الدولر؛ - 

 االتحاد الدولر لالتصاالت؛ - 

 الميظمة العالمية لمرصاد الاوية؛ - 

 الميظمة البحرية الدولية؛ - 

 الميظمة العالمية للملكية الفكرية؛ - 
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 الصيدو  الدولر للتيمية الزراعية؛ - 

 ميظمة األمم المتحدة للتيمية الصياعية؛ - 

 الومالة الدولية للطاقة المريةع - 

وترد، عل  سأخيل االسأتئياس، قائمة بالصأكوك الدولية التر تيص عل  اختصأام المحكمة بوصأدار  - 54
 “عCompétenceر للمحكمة، تح  عيوان ”الفتاو  فر الموقع الشبك
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 الفصل الثالث 

 تنظيم المحكمة   

 العضوية -ألف  

قأاضأأأأأأأأأأأأأأيأاح تيتخخهم الامعيأة العأامأة ومالس األمر لواليأة مأدتهأا  15تتألل  محكمأة العأدل الأدوليأة مر  - 55
تسأع سأيواتع ويتادد تشأكيل المحكمة بمقدار الثلث مل ثالب سأيواتع واالنتخابات للتاد د المقخل سأتار  فر  

 ع 2020الربع األخير مر عاي 

عل  اليحو التالر: السأأأأيد عخد القون احمد  وسأأأأ   ، مان تشأأأأكيل المحكمة 2020تمو / وليه   31وفر  - 56
)الصأأأأأأأأومال(، رئيسأأأأأأأأاح؛ والسأأأأأأأأيدة شأأأأأأأأون لانتشأأأأأأأأر )الصأأأأأأأأير(، نائبةح للرئيس؛ والسأأأأأأأأيد بيتر تومكا )سأأأأأأأألوفاكيا(،  

ابرالاي )فرنسا(، والسيد محمد بيونة )المغرب(، والسيد انطونيو اوغوستو مانسادو ترييداد )الخرا يل(،   رونر  والسيد 
ن دع دونوليو )الواليات المتحدة(، والسيد جيورجيو غايا )ديطاليا(، والسيدة جوليا سيخوتييدن )اوغيدا(،  والسيدة جوا 

والسأأأأأأأادة دالفير بهاندارن )الهيد(، وباتريغ ليختون روبيسأأأأأأأون )جامايكا(، وجيمس ريتشأأأأأأأارد مراوفورد )اسأأأأأأأتراليا(،  
 يوجر د واساوا )اليابان(، قضاةع وميريل غيفورجيان )االتحاد الروسر(، ونواأ سالي )لخيان(، و 

 
 رئيس المحكمة ونائبه - 1 

مر اليظاي األسأأأأأأأاسأأأأأأأر( مل ثالب   21 يتخة اعضأأأأأأأاء المحكمة رئيس المحكمة ونائبه )وفقاح للمادة  - 57
سأأأيوات باالقتراع السأأأرنع وييوب نائة الرئيس عر الرئيس فر غيابه، او فر حالة عازو عر ممارسأأأة مهامه،  

 او فر حالة شغور ميصة الرئيسع ومر جملة مهاي الرئيس ان يقوي بما  لر: 

 جميع جلسات المحكمة ويوجه اعمالها ويشرأ عل  ددارتها؛  راس  )ا( 

 تألكأد، فر جميع القضأأأأأأأأأأأأأأأايأا المعروضأأأأأأأأأأأأأأأة عل  المحكمأة، مر آراء األطراأ فيمأا  تعلق  )ب( 
بالمسائل اإجرائية؛ ويستدعر، لهما الغرض، ومالء األطراأ لالجتماع به فر اقرب وق  ممكر بعد تعيييهم،  

 ثم حسة اقتضاء الحال بعد ذلغ؛  

ياو  لأه ان  أدعو األطراأ دل  التصأأأأأأأأأأأأأأرأ عل  نحو يمكر معأه ألن امر قأد تصأأأأأأأأأأأأأأدرو  )ا( 
 المحكمة بشلن طلة لإلشارة بتدابير تحفظية ان يحقق األثر الميشود ميه؛  

ياو  له ان يلذن بتصأأأأأأأأأأأأأحي  ان غلط مادن  رد فر مسأأأأأأأأأأأأأتيد اودعه احد األطراأ اثياء  )د( 
 مرحلة المرافعات الخطية؛  

عيدما تقرر المحكمة فر قضأأأأأأية مر قضأأأأأأايا الميا عات او طلة مر طلبات الفتو  يقوي،  )ه( 
تعيير خخراء قضائيير للالوس مع ليئة المحكمة دون ان يكون لهم حق التصوي ، باتخاذ اإجراءات الال مة 

 للحصول عل  جميع المعلومات ذات الصلة باختيار لؤالء الخخراء؛ 

 محكمة؛   وجه المداوالت القضائية لل )و( 

 يكون له صوت ترجيحر فر حالة تساون األصوات خالل المداوالت القضائية؛  ) ( 

يكون بحكم ميصأأأأأبه عضأأأأأوا فر لاان الصأأأأأياغة ما لم يكر رايه مخالفاح لران األغلخية فر  ) ( 
 المحكمة، وفر لمو الحالة يحل محلَّه نائُة الرئيس او، دن تعمر ذلغ، قاض ثالث تيتخبه المحكمة؛ 
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 يكون بحكم ميصبه عضوا فر دائرة اإجراءات المستعالة التر تشكلها المحكمة مل سية؛  ()ط 

  وّقع عل  احكاي المحكمة وفتاوالا واوامرلا، عالوة عل  المحاضر؛   )ن( 

  تلو القرارات القضائية للمحكمة فر الالسات العليية؛  )ك( 

  راس لاية شؤون الميزانية واإدارة للمحكمة؛  )ل( 

يقوي فر الربع الثالث مر مل عاي بولقاء ملمة اماي ممثلر الدول األعضأأأاء الماتمعير فر  )ي( 
 نيويورك خالل انعقاد الالسات العامة لدورة الامعية العامة، يعرض فيها تقرير المحكمة؛  

يسأتقخل، فر مقر المحكمة، رهسأاء الدول والحكومات وغيرلم مر مبار الشأخصأيات خالل  )ن( 
الرسأأأأأأأأأأأأأأميأةع وحييمأا ال تكون المحكمأة ميعقأدة، يمكر ان  ُأدع  الرئيس دل  ال يأاي باملأة امور ميهأا   الزيأارات

 دصدار األوامر اإجرائيةع
 

 رئيس قلم المحكمة ونائبه - 2 

رئيس قلم المحكمة لو السأأأأيد فيلية غوتييه، الخلايكر الايسأأأأيةع وقد انتخبه اعضأأأأاء المحكمة لهما  - 58
آب/اغسأأأأأأأأأأأطس مر نفس العاي   1لوالية مدتها سأأأأأأأأأأأبع سأأأأأأأأأأأيوات تخدا فر   2019ا و ايار/م  22الميصأأأأأأأأأأأة فر 

 ادناو(ع 82دل   77لواجبات رئيس القلم فر الفقرات  بيان ) رد

ُبليه فوميتر، الكاميرونر الايسأأأأأأأأأية المن انُتخة لهما  -ونائة رئيس قلم المحكمة لو السأأأأأأأأأيد جان  - 59
 2020شأأأأباط/فخرا ر  20لوالية مدتها سأأأأبع سأأأأيوات واُعيد انتخابه فر   2013شأأأأباط/فخرا ر   11الميصأأأأة فر 

 نيسان/ابريل مر نفس السيةع 1لوالية ثانية مدتها سبع سيوات تخدا اعتبارا مر 
 

 دائرة اإلجراءات المستعجلة، ولجنة شؤون الميزانية واإلدارة، واللجان األخرى  - 3 

مر نظامها األسأاسأر، دائرة لإلجراءات المسأتعالةع وقد مان   29تشأكّحل المحكمة سأيوياح، وفقاح للمادة  - 60
 عل  اليحو التالر: 2020تمو / وليه  31تشكيل تلغ الدائرة فر 

 األعضاء: )ا(

 السيد  وس ، رئيس المحكمة - 

 السيدة شون، نائبة رئيس المحكمة - 

و والسيد  -   غيفورجيان، قضاةالسيد مانسادو ترييدادن والسيدة سيخوتحيدح

 العضوان الخد الن: )ب(

 عالسيدة دوُنهيو والسيد مراوفورد، قاضيان - 

، مان تشأأأكيل 2020تمو / وليه  31وشأأأّكل  المحكمة ايضأأأاح لااناح شأأأت  لتيسأأأير اداء مهامهاع وفر  - 61
 تلغ اللاان عل  اليحو التالر:
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 لاية شؤون الميزانية واإدارة: )ا(

 لمحكمة )رئيساح(السيد  وس ، رئيس ا - 

 السيدة شون، نائبة رئيس المحكمة - 

و والسيد بهاندارن، قضاة -   السيد تومكا، والسيد ابرالاي، والسيد غايا، والسيدة سيخوتحيدح

 اللاية المعيية بالالئحة:  )ب(

 السيد تومكا، قاض )رئيساح( - 

 ر، والسيد مراوفورد، والسيد غيفورجيان، قضاة السيدة دوُنهيو، والسيد غايا، والسيد بهاندارن، والسيد روبيسُ  - 

 لاية المكتبة:  )ا(

 السيد مانسادو ترييدادن، قاض )رئيساح( - 

 السيد غاجا، والسيد بهاندارن، والسيد سالي، والسيد د واساوا، قضاة - 
 

 القضاة الخاصون  - 4 

فر ليئأة المحكمأة قأاض مر  مر اليظأاي األسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأر، ياو  لمطراأ التر ليس  31وفقأاح للمأادة  - 62
 جيسيتها ان تختار قاضياح خاصاح ألغراض القضية التر تهمهاع

وقد بلغ عدد المرات التر اختارت فيها دول اطراأ خالل الفترة المشأأأأمولة بالتقرير قضأأأأاة خاصأأأأير   - 63
بصأفته شأخصأاح )يمكر اختيار الشأخص نفسأه لالنضأماي دل  ليئة المحكمة  15مرة واضأطلع بهمو المهاي  28

 قاضياح خاصاح فر اكثر مر قضية(ع

والقضأأأأاة الخاصأأأأون الم ر انضأأأأموا دل  ليئة المحكمة فر قضأأأأايا صأأأأدر بشأأأألنها قرار نهائر خالل  - 64
 لم: 2020تمو / وليه  31الفترة المعيية او مان  مدرجة فر الادول فر 

مقراطية ضأأأأأد )جمهورية الكونغو الدي األنشأأأأأطة المسأأأأألحة فر اراضأأأأأر الكونغوفر قضأأأأأية  )ا( 
 ، السيد ديف دوديه المن عّييته جمهورية الكونغو الديمقراطية قاضياح خاصاح؛اوغيدا(

مسأأأأأأأأأأأأأأأللأة تعيير حأدود الارأ القأارن بير نيكأاراغوا ومولومخيأا خأارا نطأا   فر قضأأأأأأأأأأأأأأيأة  )ب( 
ه ، السأأأأأأأأأأأيد ليونيد سأأأأأأأأأأأكوتيحكوأ المن عّييتميل بحرن مر سأأأأأأأأأأأاحل نيكاراغوا )نيكاراغوا ضأأأأأأأأأأأد مولومخيا( 200

 نيكاراغوا، والسيد تشارلز براور المن عّييته مولومخيا؛  

 االنتهاكات المزعومة للحقو  السأأأيادية والمسأأأاحات البحرية فر البحر الكاريخرفر قضأأأية  )ا( 
 ، السيد ديف دوديه المن عّييته نيكاراغوا، والسيد دونالد ماكريه المن عّييته مولومخيا؛)نيكاراغوا ضد مولومخيا(

، السأأيد جلخير )الصأأومال ضأأد ميييا( ترسأأيم الحدود البحرية فر المحيط الهيدنقضأأية فر  )د( 
 غّيوي المن عّييته ميييا؛

، السأأأأيد برونو  )شأأأأيلر ضأأأأد بوليفيا(  الخالأ حول وضأأأأع واسأأأأتخداي مياو سأأأأيالال فر قضأأأأية  )ه(  
 قوميات؛ المن عّييته شيلر، والسيد ديف دوديه المن عّييته دولة بوليفيا المتعددة ال سيما 
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 ، السأيد جيمس ماتيكا )غيييا االسأتوائية ضأد فرنسأا(   الحصأانات واإجراءات الايائية فر قضأية   )و(  
 المن عّييته غيييا االستوائية؛

)جمهورية د ران اإسأأأأأأأالمية ضأأأأأأأد الواليات المتحدة   بعض األصأأأأأأأول اإ رانيةفر قضأأأأأأأية  ) ( 
، السأأأأأيد جمشأأأأأيد ممتا  المن عّييته جمهورية د ران اإسأأأأأالمية، والسأأأأأيد تشأأأأأارلز براور المن عّييته األمريكية(

 الواليات المتحدة؛ 

قضأأأأأأأأأأية تطخيق االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإرلاب واالتفاقية الدولية للقضأأأأأأأأأأاء عل  فر  ) ( 
فاوسأأأأتو بومار المن عّييته اومرانيا،   ، السأأأأيد)اومرانيا ضأأأأد االتحاد الروسأأأأر( جميع اشأأأأكال التمييز العيصأأأأرن 

 والسيد ليونيد سكتيحكوأ المن عّييه االتحاد الروسر؛

(،  غيانا ضأد فيزويال)  1899تشأرير األول/اكتوبر   3قرار التحكيم الصأادر فر فر قضأية  )ط( 
 السيدة ليالرن تشارلزوورب التر عّييتها غيانا؛

)قطر   عل  جميع اشأأأأأكال التمييز العيصأأأأأرن  تطخيق االتفاقية الدولية للقضأأأأأاءفر قضأأأأأية  )ن( 
بيير مو المن عّييته  -، السأأأأأأأأأيد ديف دوديه المن عّييته قطر، والسأأأأأأأأأيد جان ضأأأأأأأأأد اإمارات العربية المتحدة(

 اإمارات العربية المتحدة؛

 84قضية الطعر فر اختصام مالس ميظمة الطيران المدنر الدولر بموجة المادة فر  )ك( 
)اإمارات العربية المتحدة والبحرير ومصأر والمملكة العربية السأعودية ضأد   المدنر الدولرمر اتفاقية الطيران 

، السأأأأأأيد نخيل العربر المن عّييته بصأأأأأأفة مشأأأأأأترمة اإمارات العربية المتحدة والبحرير ومصأأأأأأر والمملكة  قطر(
 تشأأأأأرير الثانر/  6مر  العربية السأأأأأعودية، ثم عيدما اسأأأأأتقال مر مهامه حل محله السأأأأأيد فرنكلر برمان اعتبارا

 ، والسيد ديف دوديه المن عّييته قطر؛2019نوفمخر 

 2الطعر فر اختصأأأأأأأام مالس ميظمة الطيران المدنر الدولر بموجة الخيد  فر قضأأأأأأأية  )ل( 
اإمأأارات العربيأأة المتحأأدة ) 1944مر المأأادة الثأأانيأأة مر اتفأأا  المرور العأأابر للخأأدمأأات الاويأأة الأأدوليأأة لعأأاي 

(، السأأأأأأأيد نخيل العربر، المن عّييته بصأأأأأأأفة مشأأأأأأأترمة اإمارات العربية المتحدة ضأأأأأأأد قطر والبحرير ومصأأأأأأأر
 تشأأأأأرير الثانر/  6والبحرير ومصأأأأأر، ثم عيدما اسأأأأأتقال مر مهامه حل محله السأأأأأيد فرنكلر برمان اعتبارا مر 

 ، والسيد ديف دوديه المن عّييته قطر؛2019نوفمخر 

لدة الصأأأأأأأأأأأأأداقة والعالقات االقتصأأأأأأأأأأأأأادية والحقو   االنتهاكات المزعومة لمعافر قضأأأأأأأأأأأأأية  )ي( 
(، السأيد جمشأيد ممتا  المن  جمهورية د ران اإسأالمية ضأد الواليات المتحدة األمريكية)  1955القيصألية لعاي 

 عّييته جمهورية د ران اإسالمية، والسيد تشارلز براور المن عّييته الواليات المتحدة؛

)فلسأأأأأأأأأأطير ضأأأأأأأأأأد الواليات المتحدة  متحدة دل  القدسنقل سأأأأأأأأأأفارة الواليات الفر قضأأأأأأأأأأية  )ن( 
 ؛، السيد جيلخير غّيوي، المن عّييته دولة فلسطيراألمريكية(

)غواتيماال ضأأأأأأأأأأأأأد   بمطالبة غواتيماال بلراض وجزر ومياطق بحريةفر القضأأأأأأأأأأأأأية المتعلقة  )س( 
 ، السيد فيلية موفرور المن عييته غواتيماال؛  بليز(

طخيق اتفاقية ميع جريمة اإبادة الاماعية والمعاقبة عليها )غامخيا  بتفر القضأأأأأأأية المتعلقة  )ع( 
 ، السيدة نافانيثيم بيالن التر عييتها غامخيا، والسيد مالوس مريس المن عييته ميانمارعضد ميانمار(
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 االمتيازات والحصانات -باء  
المحكمة اثياء مباشأأأأأأرة وظائفهم  مر اليظاي األسأأأأأأاسأأأأأأر للمحكمة،  تمتع اعضأأأأأأاء   19بموجة المادة  - 65

 باالمتيا ات والحصانات الدبلوماسيةع

وفر لوليأأأأدا، ووفقأأأأاح للرسأأأأأأأأأأأأأأأأأأالتير المتبأأأأادلتير بير رئيس المحكمأأأأة وو ير الخأأأأارجيأأأأة، المؤرختير  - 66
،  تمتع اعضأأأأأأأأأأأأأأاء المحكمأة عمومأاح بيفس االمتيأا ات والحصأأأأأأأأأأأأأأانأات والتسأأأأأأأأأأأأأأهيالت 1946حزيران/ ونيأه  26

 ع(1)لوليداوالصالحيات المميوحة لرهساء البعثات الدبلوماسية المعتمد ر لد  ملغ 

، اقرت الامعيأأأة العأأأامأأأة 1946مأأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمخر  11( المؤرخ 1-)د 90وبموجأأأة القرار  - 67
واوصأأأأأأ  بما  لر: دذا مان قاض يقطر فر    1946خرمة مع الحكومة الهوليدية فر حزيران/ ونيه االتفاقات الم

بلدي غير بلدو ليكون تح  تصأرأ المحكمة بصأورة دائمة،  يبغر ان ُيمي  االمتيا ات والحصأانات الدبلوماسأية  
من  وجدون فيه، ولدخول  خالل فترة دقامته لياك؛ وييبغر ان يمي  القضأأأأأاة جميع التسأأأأأهيالت لمغادرة الخلد ال

الخلأد الأمن  وجأد فيأه مقر المحكمأة ومغأادرتأه؛ وييبغر لهم ان  تمتعوا فر جميع الخلأدان التر  تعير عليهم ان  
يمروا بها اثياء اسأأأأأأأأفارلم المتعلقة بممارسأأأأأأأأة مهامهم، باميع االمتيا ات والحصأأأأأأأأانات والتسأأأأأأأأهيالت المميوحة  

 للمبعوثير الدبلوماسيير فر تلغ الخلدانع

وفر القرار نفسأه، اوصأ  الامعية العامة بلن تعترأ سألطات الدول األعضأاء وتقخل باوا  المرور   - 68
المن تصأأدرو المحكمة ألعضأأائها ولرئيس القلم ولموظفيهاع وداب  المحكمة عل  دصأأدار جوا ات المرور لمو  

المرور التر تصدرلا األمم  ؛ ومان  لمو الاوا ات الخاصة بالمحكمة تشبه فر شكلها جوا ات 1950ميم عاي 
، اوملأ  المحكمأة دل  مكتأة األمم المتحأدة فر جييف مهمأة دصأأأأأأأأأأأأأأدار  2014المتحأدةع وميأم شأأأأأأأأأأأأأأبأاط/فخرا ر 

جوا ات مرور تسأأأأأأتوفر، وفقاح ليموذا جوا ات السأأأأأأفر اإلكترونية، احدب معا ير األمر الصأأأأأأادرة عر ميظمة  
 الطيران المدنر الدولرع

مر اليظاي األسأأأأاسأأأأر للمحكمة عل  دعفاء الرواتة   32مر المادة  8لفقرة وعالوة عل  ذلغ، تيص ا - 69
 والمكافآت والتعويضات التر  تلقالا القضاة ورئيس القلم مر الضرائة مافةع

 
 المقر -جيم  

مقر المحكمة اللان؛ عل  ان ذلغ ال يحول دون ان تعقد المحكمة جلسأأأاتها وان تقوي بوظائفها فر  - 70
مر الالئحة(ع   55مر اليظاي األسأأأأأاسأأأأأر، والمادة   22مر المادة  1تر  ذلغ مياسأأأأأباح )الفقرة مكان آخر عيدما 

 بيد انه لم يسخق للمحكمة حت  اآلن ان عقدت جلسات خارا اللانع

د اتفا   ابري فر  - 71  1946شأأأباط/فخرا ر  21وتشأأأغل المحكمة مكاتة فر قصأأأر السأأأالي باللانع ويحدّح
مارنيغر المسؤولة عر ددارة قصر السالي، شروط استخداي المحكمة لهمو المبانر،  بير األمم المتحدة ومؤسسة 

وييص عل  ان تدفع لمؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأة مارنيغر مقابل ذلغ مسأأأأأأأأالمة سأأأأأأأأيويةع وقد  يد مخلغ لمو المسأأأأأأأأالمة عمال  
، وبموجأة تعأد الت 2006و  1997و  1958و  1951بأاتفأاقأات تكميليأة اقرتهأا الامعيأة العأامأة فر اعواي 

 ورو فر    1 418  823و ادت المسأالمة المالية المقدمة مر األمم المتحدة دل  مؤسأسأة مارنيغر لتخلغ  الحقةع
 ع2020 ورو فر عاي  1 455 225و  2019عاي 

__________ 

 (1) C.I.J. Actes et documents no 6 (2007), p. 204 à 211 et 214 à 217ع 
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 الفصل الرابع 
 قلم المحكمة   

مر    98المحكمة لر جها  األمم المتحدة الرئيسأأر الوحيد المن يملغ ددارة خاصأأة به )انظر المادة  - 72
 (ع وقلم المحكمة لو األمانة الدولية الدائمة للمحكمةع ولما مان  المحكمة ليئة قضأأأأأأأأائية ومؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأأة  الميثا

دولية عل  حد سأأأأأأأواء، فون دور قلم المحكمة  تمثل فر توفير الدعم القضأأأأأأأائر والعمل ماها  ددارن دائم فر  
 ل  الاوانة اإداريةعالوق  نفسهع ولما تغطر انشطة قلم المحكمة جوانة قضائية ودبلوماسية دضافة د

وترد واجبات القلم مفصأأأأأأألة فر تعليمات يضأأأأأأأعها رئيس القلم وتوافق عليها المحكمة )انظر الفقرتير  - 73
، صأأأأأأأأأأأأأأيغأة التعليمأات 2012مر الئحأة المحكمأة(ع واعتمأدت المحكمأة، فر آذار/مارس   28مر المأادة  3و  2

 (ع66، الفقرة A/67/4المتعلقة بقلم المحكمة اليافمة حاليا )انظر الوثيقة 

وتعّير المحكمأأأأأة موظفر القلم بيأأأأأاءح عل  اقتراحأأأأأات رئيس القلم، ويعّير رئيس القلم موظفر فئأأأأأة  - 74
الخأدمأات العأامأة بموافقأة رئيس المحكمأةع ويعير رئيس القلم الموظفير المؤقتيرع ويحأدد اليظأاُي األسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأر 

مر الئحة المحكمة(ع وبصأأأأفة عامة،  تمتع   28المن اعتمدته المحكمة شأأأأروَط العمل )انظر المادة  للموظفير
موظفو قلم المحكمة باالمتيا ات والحصأأأأأأأانات نفسأأأأأأأها التر  تمتع بها اعضأأأأأأأاء البعثات الدبلوماسأأأأأأأية مر رتبة 

رة لما يحصأل عليه موظفو األمانة العامة   مماثلة فر اللانع ويحصألون عل  مرتبات واسأتحقاقات تقاعد مياظح
 لممم المتحدة مر الفئات او الرتة المعادلةع 

وتحدد المحكمة الهيكل التيظيمر لقلم المحكمة بياءح عل  اقتراحات رئيسأأهع ويتلل  قلم المحكمة مر   - 75
ثالب ددارات وثمانر شأأأأأأأأأأعة فيية )انظر المرفق(ع ويسأأأأأأأأأأتعير مل مر رئيس المحكمة ورئيس القلم بمسأأأأأأأأأأاعد  

(: ويعد لؤالء  2-(ع ولكل عضأأأو مر اعضأأأاء المحكمة ماتة قضأأأائر يسأأأاعدو )برتبة أ3-برتبة أخام )
الموظفون القانونيون المعاونون الخمسأأأأأأأأأأأأأأة عشأأأأأأأأأأأأأأر، وإن مانوا ميتدبير للعمل مع القضأأأأأأأأأأأأأأاة، مر موظفر قلم  

ال مة حسأأأأأأأأأأأة  المحكمة، ولم ملحقون ددارياح بودارة المسأأأأأأأأأأأائل القانونيةع ويارن الكتبة القضأأأأأأأأأأأائيون البحوب ال
ماتبا، لم ايضأا مر    15توجيهات اعضأاء المحكمة والقضأاة الخاصأير وتح  مسأؤوليتهمع وتقدي ماموعة مر 

 موظفر قلم المحكمة، المساعدة ألعضاء المحكمة والقضاة الخاصيرع

وظيفأة مر الفئأة  60وظيفأة، ميهأا  116ويخلغ ماموع الوظأائ  فر قلم المحكمأة فر الوقأ  الرالر  - 76
 وظيفة مر فئة الخدمات العامةع 56ة والفئات العليا )كلها وظائ  دائمة(، و الفيي
 

 رئيس قلم المحكمة  

مر اليظاي األسأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأر( مسأأأأأأأأأأأأؤول  عر جميع دوائر قلم المحكمةع   21رئيس قلم المحكمة )المادة  - 77
اإشأأأأأأأأأأأأأأراأ عل  الموظفير، ولو  ويتول ، بموجأة احكأاي المأادة األول  مر التعليمأات المتعلقأة بقلم المحكمأة، 

وحدو المخول لتوجيه اعمال قلم المحكمة المن  تول  رئاسأأأتهع ويكون رئيس القلم فر نهوضأأأه بمهامه مسأأأؤوال  
 اماي المحكمةع ودورو ثالثر الاوانة: قضائر ودبلوماسر وإدارنع

جبأات الميوطأة بأه  ومر المهأاي القضأأأأأأأأأأأأأائيأة الموملأة لرئيس قلم المحكمأة عل  وجأه الخصأأأأأأأأأأأأأوم اداء الوا  -   78
 المتعلقة بالقضايا المعروضة عل  المحكمةع وفر لما الصدد، يضطلع رئيس القلم، فر جملة امور، بالمهاي التالية:  

https://undocs.org/ar/A/67/4
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 يضع جدوال عاماح لاميع القضايا، ويتول  استكمال الملفات ذات الصلة؛   )ا( 

  د ر اإجراءات فر القضايا؛  )ب( 

ودوائرلا او يكل  نائبه بحضأأأأورلا، ويقدي المسأأأأاعدة  يحضأأأأر شأأأأخصأأأأياح جلسأأأأات المحكمة  )ا( 
 المطلوبة لهمو الالسات، ويتول  مسؤولية دعداد تقارير تلغ الالسات او محاضرلا؛  

  وقع احكاي المحكمة وفتاوالا واوامرلا، فضال عر المحاضر؛   )د( 

 تعهد العالقات مع األطراأ فر القضأأأايا ولو مسأأأؤول بصأأأفة خاصأأأة عر اسأأأتالي وثائق  )ه( 
 متيوعة وإحالتها، والمها وثائق رفع الدعاو  )العرائض واالتفاقات الخاصة( وجميع وثائق المرافعات الخطية؛  

 تول  المسأأأأأأأأأأأأأأؤوليأة عر ترجمأة وطبع ونشأأأأأأأأأأأأأأر احكأاي المحكمأة وفتأاوالأا واوامرلأا، ووثأائق  )و( 
مرافعات، والخيانات الخطية، ومحاضأأأأأر الالسأأأأأات العليية فر مل قضأأأأأية، وغير ذلغ مر الوثائق التر تقرر  ال

 المحكمة نشرلا؛

يحفت اختأاي المحكمأة ودمغأاتهأا ومحفوظأاتهأا وان محفوظأات اخر  ُيعهأد بهأا دل  المحكمأة  ) ( 
 العسكرية الدولية(ع )بما فر ذلغ محفوظات المحكمة الدائمة للعدالة الدولية ومحكمة نورمخري

 ويضطلع رئيس قلم المحكمة، فيما  تعلق بالاوانة الدبلوماسية مر عمله، بالمهاي التالية:  - 79

 تول  ددارة عالقات المحكمة مع الاهات الخارجية ويعمل بمثابة قياة لالتصأأأأأاالت الواردة  )ا( 
 دل  المحكمة وتلغ الصادرة عيها؛

ارجية، بما فر ذلغ المراسأأأأأالت المتصأأأأألة بالقضأأأأأايا، ويقدي  تول  شأأأأأؤون المراسأأأأأالت الخ )ب( 
 جميع االستشارات الال مة؛ 

 د ر العالقات ذات الطابع الدبلوماسر، ال سيما مع اجهزة األمم المتحدة والدول األعضاء  )ا( 
 فيها ومع الميظمات الدولية األخر  وحكومة الخلد المن يقع فيه مقر المحكمة؛

 ت مع السلطات المحلية ومع الصحافة؛ تعهد العالقا )د( 

يضأطلع بمسأؤولية اإعالي فيما  تعلق بلنشأطة المحكمة وميشأوراتها، بما فر ذلغ اليشأرات  )ه( 
 الصحفيةع 

 وتشمل المهاي اإدارية لرئيس قلم المحكمة ما  لر:   - 80

 اإدارة الداخلية فر حد ذاتها؛ )ا( 

اءات المالية لممم المتحدة، وبصأأأأأأأأأأأأأفة خاصأأأأأأأأأأأأأة دعداد ددارة الشأأأأأأأأأأأأأؤون المالية، وفقاح لإلجر  )ب( 
 وتيفيملا؛  الميزانية

 اإشراأ عل  جميع المهاي اإدارية وعل  اعمال الطباعة؛   )ا( 

اتخاذ الترتيبات الال مة لتيفيم ما قد  لزي المحكمة مر اعمال الترجمة التحريرية والشأأأأأأأأأفوية   )د( 
 ية، او التحقق مر سالمة اعمال الترجمةعدل  لغتيها الرسميتير، الفرنسية واإنكليز 
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( المشأأأأأأأأأأأأأأأأار دليهمأأا اعالو فر الفقرتير 1-)د 90وعمال بتبأأادل الرسأأأأأأأأأأأأأأأأائأأل وقرار الامعيأأة العأأامأأة  - 81
،  تمتع رئيس القلم باالمتيا ات والحصأأأأأأأأأأأانات نفسأأأأأأأأأأأها التر ُتمي  لرهسأأأأأأأأأأأاء البعثات الدبلوماسأأأأأأأأأأأية 67 و 66
الحصأأأأأأأأانات والتسأأأأأأأأهيالت التر تمي  للمبعوثير الدبلوماسأأأأأأأأيير عيد  اللان، مما  تمتع باميع االمتيا ات و  فر

  يارتهم دوال ثالثةع

مر   27ويسأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأد نأأأأائأأأأة رئيس قلم المحكمأأأأة رئيَس القلم ويقوي مقأأأأامأأأأه فر غيأأأأابأأأأه )المأأأأادة  - 82
 المحكمة(ع الئحة
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 الفصل الخامس 
 األنشطة القضائية للمحكمة   
 الفترة المشمولة بالتقريرقضايا المنازعات قيد النظر خالل   

 ناغيماروس )هنغاريا/سلوفاكيا( -مشروع غابتشيكوفو  - 1 

، اخطرت ليغاريا وسأأأألوفاكيا المحكمَة فر دخطار مشأأأأترك بتوقيعهما اتفاقاح 1993تمو / وليه  2فر  - 83
اجمة  يقضأأأأر بلن ُتعرض عل  المحكمة بعض المسأأأأائل المتيا ع عليها الي  1993نيسأأأأان/ابريل   7خاصأأأأاح فر 

المتعلقة بونشأأأأأأاء وتشأأأأأأغيل شأأأأأأبكة سأأأأأأدود    1977 ا لول/سأأأأأأختمخر 16عر خالفات بشأأأأأألن تيفيم وإنهاء معالدة 
، بعد  1997ا لول/سأأأأأأأأأأأختمخر  25ناغيماروسع ودع  المحكمة الدولتير، فر حكمها المؤرخ  -غابتشأأأأأأأأأأأيكوفو 

 1977أ معالدة عاي الخ  فر المسأائل التر عرضأها الطرفان، دل  التفاوض بحسأر نية لضأمان تحقيق الدا
 ع 1989التر اعلي  المحكمة انها ال تزال نافمة، مع مراعاة الحالة الفعلية التر نشلت ميم عاي 

، اودع  سأأأألوفاكيا لد  قلم المحكمة طلبا بوصأأأأدار حكم دضأأأأافر فر 1998ا لول/سأأأأختمخر  3وفر  - 84
ريا فر تيفيم الحكم الصأادر عر  القضأيةع ورات ان دصأدار لما الحكم لو امر ضأرورن بسأخة عدي رغبة ليغا

  مأأأانون األول/ 7ع وقخأأأل انقضأأأأأأأأأأأأأأأأاء المهلأأأة الزمييأأأة الميتهيأأأة فر 1997ا لول/سأأأأأأأأأأأأأأختمخر  25المحكمأأأة فر 
التر حددلا رئيس المحكمة، اودع  ليغاريا بياناح خطيا تخير فيه موقفها مر طلة سأأألوفاكياع    1998 ديسأأأمخر

 بلغا المحكمة بانتظاي عر التقدي المحر  فيهاع واستلن  الطرفان فيما بعد المفاوضات بييهما وا

، طلخ  الحكومة السأأأأأأأأأأألوفاكية دل  2017حزيران/ ونيه   30وبرسأأأأأأأأأأأالة مر وميل سأأأأأأأأأأألوفاكيا بتاريخ   - 85
المحكمة ان تسأأأأأأال وق  دعوالا المقامة عر طريق طلة دصأأأأأأدار حكم دضأأأأأأافر فر القضأأأأأأيةع وفر رسأأأأأأالة 

ليغأاريأا ان حكومتأه ال تعترض عل  سأأأأأأأأأأأأأأحأة الأدعو  التر رفعهأا  ، ذمر وميأل 2017تمو / وليأه  12مؤرخأة 
 إصدار حكم دضافرع 1998ا لول/سختمخر  3طلة سلوفاكيا المؤرخ 

، اخطرت المحكمة الوميلير بقرارلا تسأأأأايل طلة سأأأألوفاكيا  2017تمو / وليه  18وبرسأأأأالة مؤرخة  - 86
همأا بألنهأا احأاطأ  علمأاح بألن مال مر  وق  الأدعو  المقأامأة عر طريق طلخهأا دصأأأأأأأأأأأأأأدار حكم دضأأأأأأأأأأأأأأافر، وابلغت

مر االتفأأا  الخأأام الموقع بير سأأأأأأأأأأأأأألوفأأاكيأأا وليغأأاريأأا   5مر المأأادة  3الطرفير احتفت بحقأأه بموجأأة الفقرة 
فر االسأأتفادة مر دمكانية ان يطلة دل  المحكمة دصأأدار حكم دضأأافر    1993نيسأأان/ابريل  7وسأألوفاكيا فر 

 ع 1997 لول/سختمخر ا 25لتحد د طرائق تيفيم حكمها الصادر فر 

، التق  رئيس المحكمة مع وميلر الطرفير لمياقشأأأأأأأأة ما دذا مان  2018مانون الثانر/ يا ر  23وفر  - 87
مر الممكر اعتبار القضأأأأأية مغلقة فر ماملهاع ومع مراعاة اآلراء التر اعرب عيها الطرفان، قررت المحكمة،  

 ولر بملغ مدرجة فر الادول العايع  ، ان القضية ال تزال قيد اليظر، 2018فر آذار/مارس 
 

 األنشطة المسلحة في أراضي الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا( - 2 
، اودع  جمهورية الكونغو الديمقراطية عريضأأأأأأأأأأة إقامة دعو  ضأأأأأأأأأأد 1999حزيران/ ونيه   23فر  - 88

  األمم المتحدة وميثا  ميظمة الوحدة اوغيدا ”بسأأأأأأأأخة اعمال عدوان مسأأأأأأأأّل  ارُتكخ  فر انتهاك سأأأأأأأأافر لميثا
، 2001نيسأأأأأأأأأأان/ابريل   20األفري ية“ع وقدم  اوغيدا، فر مممرتها المضأأأأأأأأأأادة المودعة لد  قلم المحكمة فر 

 مطالبات مضادةع
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، خلصأأ  المحكمة عل  وجه الخصأأوم  2005مانون األول/ديسأأمخر  19وفر الحكم الصأأادر فر  - 89
بلعمال عسأأأأأأكرية ضأأأأأأد جمهورية الكونغو الديمقراطية فر اراضأأأأأأر لما الخلد،  دل  ما  لر: ان اوغيدا، ب يامها 

واحتاللهأا مقأاطعأَة د تورن، وتقأديمهأا الأدعَم الفعلر دل  قوات غير نظأاميأة مأانأ  تعمأل فر اراضأأأأأأأأأأأأأأر جمهوريأة  
هأا  الكونغو الأديمقراطيأة، قأد انتهكأ  مخأدا عأدي اسأأأأأأأأأأأأأأتخأداي القوة فر العالقأات الأدوليأة ومخأدا عأدي التأدخأل؛ وان

انتهك  التزاماتها بموجة القانون الدولر لحقو  اإنسأأأأأأأان والقانون الدولر اإنسأأأأأأأانر؛ وانها انتهك  التزاماتها  
الدولية بارتكاب افراد قواتها المسأأألحة فر اراضأأأر جمهورية الكونغو الديمقراطية اعمال نهة واسأأأتغالل للموارد  

ثل لمو األعمال عل  ا دن جهات اخر  فر مقاطعة  الطخيعية فر اراضأأأأأأأأأأأر لما الخلد، وبعدي ميعها ارتكاب م
د تورن، حيث مان  السلطة القائمة باالحتاللع وخلص  المحكمة ايضاح دل  ان جمهورية الكونغو الديمقراطية  

 1961قد انتهك  مر جهتها التزامات واجبة عليها د اء اوغيدا بموجة اتفاقية فيييا للعالقات الدبلوماسية لعاي 
املة األشأأأأخام المشأأأأمولير بالحماية بمقتضأأأأ  االتفاقية المممورة او امتياعها عر ال ياي بواجخها  بوسأأأأاءتها مع

فر تقديم الحماية لهم وللممتلكات المشأأأأمولة بالحماية نفسأأأأهاع وبياء عل  ذلغ، خلصأأأأ  المحكمة دل  انه يقع  
مسأأأأأأأأأللة جخر   عل  عاتق مل طرأ د اء الطرأ اآلخر واجة جخر الضأأأأأأأأأرر الحاصأأأأأأأأألع وقررت ان تخ  فر

الضأأأأأرر، فر حالة عدي تمكر الطرفير مر االتفا  فر لما الشأأأأألن، واحتفظ  لهمو الغاية باإجراءات الالحقة  
 فر القضيةع 

وفيمأا بعأد، ابلغ الطرفأان المحكمأة بعض المعلومأات المتعلقأة بأوجراء مفأاوضأأأأأأأأأأأأأأأات بييهمأا مر اجأل  - 90
 تسوية مسللة الاخرع

لق  قلم المحكمأأأة مر جمهوريأأأة الكونغو الأأأديمقراطيأأأة وثيقأأأة معيونأأأة ، ت2015ايأأأار/مأأأا و  13وفر  - 91
”عريضأة جد دة دل  محكمة العدل الدولية“، ُيطلة فيها دل  المحكمة ان تخ  فر مسأللة جخر الضأرر الواجة  

 لهما الخلد فر القضيةع 

ات القضأأأأأأأأأأأية ، قررت المحكمة معاودة اليظر فر دجراء2015تمو / وليه  1وبموجة األمر المؤرخ  - 92
اجالح إ داع جمهورية الكونغو    2016مانون الثانر/ يا ر  6فيما  تعلق بمسأأأأأأأأأأللة التعويضأأأأأأأأأأات وحددت تاريخ 

الديمقراطية مممرةح بشأأأأأأأأأألن التعويضأأأأأأأأأأات المسأأأأأأأأأأتحقة لها فر نظرلا عل  اوغيدا، وإ داع اوغيدا مممرةح بشأأأأأأأأأألن  
 مقراطيةعالتعويضات المستحقة لها فر نظرلا عل  جمهورية الكونغو الدي

دت 2016نيسأأأأأأأأأأأأأأان/ابريأل  11و  2015مأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمخر  10وبموجأة امرير مؤرخير  - 93 ، مأُدّح
نيسأأأأأان/ابريل  28المهلتان المحددتان اصأأأأأال إ داع مل مر الطرفير مممرته بشأأأأألن مسأأأأأللة التعويضأأأأأات دل  

دةع، عل  التوالرع واودع  المممرتان فر غضون المهلة الز 2016ا لول/سختمخر  28 و  ميية الممدَّ

  شأأأأأأأأأأأأأأبأأأاط/ 6، حأأأددت المحكمأأأة تأأأاريخ 2016مأأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمخر  6وبموجأأأة األمر المؤرخ  - 94
اجال إ أأداع مأأل طرأ مأأممرةح مضأأأأأأأأأأأأأأأادة رداح عل  المطأأالبأأات المقأأدمأأة مر الطرأ اآلخر فر   2018 فخرا ر

 مممرتهع واودع  المممرتان فر غضون المهلة الزميية المحددة لكل ميهماع

دل    18ومان مر المقرر عقد جلسأأات اسأأتماع عليية مخصأأصأأة لمسأأللة التعويضأأات فر الفترة مر  - 95
تشأأأأأأأأأأأرير الثانر/نوفمخر مر نفس العاي، فر ضأأأأأأأأأأأوء    18ع ثم ارجئ  الالسأأأأأأأأأأأتان حت  2019آذار/مارس  22

دا  المطأأأالبأأأة التر قأأدمتهأأأا جمهوريأأة الكونغو الأأديمقراطيأأأة فر لأأما الصأأأأأأأأأأأأأأأأدد واآلراء التر اعربأأ  عيهأأأا اوغيأأأ 
 الصددع لما فر
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، طلة الطرفان معا مر المحكمة تلجيل 2019تشأأأأأأأأأأأأرير الثانر/نوفمخر   9وفر رسأأأأأأأأأأأأالة مؤرخة فر  - 96
 تشأأأأرير الثانر/  12جلسأأأأات االسأأأأتماع للسأأأأما  لهما بمحاولة دعادة حل مسأأأأللة التعويضأأأأات بالتراضأأأأرع وفر 

مواعيد الالسأأأأأأأأأأأأأأات الاد دة سأأأأأأأأأأأأأأتعلر فر  ، وافق  المحكمة عل  لما الطلة، مشأأأأأأأأأأأأأأيرة دل  ان 2019نوفمخر 
 الحقع وق 
 

ميأل بحرر من سأأأأأأأأأافل  200مسأأأأأأأأأ لة تعيين فدود الجرب القأارر بين نيكأاراغوا وكولومايأا خارج نطأا   - 3 
 نيكاراغوا )نيكاراغوا ضد كولومايا(

، اودع  نيكاراغوا عريضأأأأأأأة إقامة دعو  ضأأأأأأأد مولومخيا بشأأأأأأألن ”نزاع  2013ا لول/سأأأأأأأختمخر   16فر   - 97
ميل بحرن مر خطوط األسأأاس التر يقاس    200علق بتعيير الحدود بير الارأ القارن لييكاراغوا خارا نطا  مت 

ميهأا عرض البحر اإقليمر لييكأاراغوا، مر جهأة، والارأ القأارن لكولومخيأا، مر جهأة اخر “ع وطلخأ  نيكأاراغوا  
رية بير نيكاراغوا ومولومخيا فر مياطق  فر عريضأأأأأأأأأتها دل  المحكمة ان تحدد اوال، ”المسأأأأأأأأأار الدقيق للحدود البح 

 تشأأأأأأأأأأأأأأرير الثأانر/  19الارأ القأارن التأابعأة لكأل ميهمأا خأارا الحأدود التر حأددتهأا المحكمأة فر حكمهأا المؤرخ 
[“، وثانياح، ”مبادئ وقواعد  باليزاع اإقليمر والبحرن )نيكاراغوا ضأأأد مولومخيا( ]فر القضأأأية المتعلقة   2012نوفمخر 
الأأدولر التر تحأأدد حقو  الأأدولتير وواجبأأاتهمأأا فر مأأا  تعلق بميطقأأة الارأ القأأارن التر يطأأالأأة بهأأا القأأانون 

ميأل بحرن مر  200الطرفأان معأاح، واسأأأأأأأأأأأأأأتغالل مواردلأا، فر انتظأار تعيير الحأدود البحريأة بييهمأا خأارا نطأا  
دية والثالثير مر المعالدة  سأأأأأأأأاحل نيكاراغوا“ع وإقامة اختصأأأأأأأأام المحكمة، اسأأأأأأأأتشأأأأأأأأهدت نيكاراغوا بالمادة الحا 

 ع 1948نيسان/ابريل   30األمريكية المتعلقة بالتسوية السلمية )ميثا  بوغوتا( المخرمة فر  

 مأأانون األول/ 9، حأأددت المحكمأأة تأأاريخ 2013مأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمخر  9وبموجأأة امر مؤرخ  - 98
اجال إ داع مولومخيا    2015سأأأأأأأأمخر مانون األول/دي 9اجال إ داع نيكاراغوا مممرتها وتاريخ   2014ديسأأأأأأأأمخر 

 مممرتها المضادةع

، تقدم  مولومخيا ببعض الدفوع االبتدائية بشأأأأأأأألن عدي اختصأأأأأأأأام 2014آب/اغسأأأأأأأأطس  14وفر  - 99
 المحكمة وعدي مقخولية العريضةع ووفقاح ألحكاي الئحة المحكمة، ُعلق  اإجراءات المتعلقة بموضوع الدعو ع  

الالسأات العليية المخصأصأة لليظر فر   2015تشأرير األول/اكتوبر  9دل   5وُعقدت فر الفترة مر  - 100
 الدفوع االبتدائيةع

بشأأأأأأألن الدفوع االبتدائية التر   2016آذار/مارس  17وخلصأأأأأأأ  المحكمة، فر حكمها الصأأأأأأأادر فر  - 101
صأأأأأأأأام اليظر فر  قدمتها مولومخيا، دل  ان لها، اسأأأأأأأأتياداح دل  المادة الحادية والثالثير مر ميثا  بوغوتا، اخت

الطلة األول المن قدمته نيكاراغوا فر عريضأأأأأأأأأأأتها والمن تلتمس فيه مر المحكمة ان تحدد ”المسأأأأأأأأأأأار الدقيق  
للحأأدود البحريأأة بير نيكأأاراغوا ومولومخيأأا فر ميأأاطق الارأ القأأارن التأأابعأأة لكأأل ميهمأأا خأأارا الحأأدود التر 

“ وان لما الطلة مقخول بيد انها خلصأ  2012 تشأرير الثانر/نوفمخر  19حددتها المحكمة فر حكمها المؤرخ 
 دل  عدي مقخولية الطلة الثانر المن قدمته نيكاراغوا فر عريضتهاع

 2016ا لول/سأأأختمخر   28، حدد رئيس المحكمة تاريخ 2016نيسأأأان/ابريل  28وبموجة امر مؤرخ  - 102
ال جأد أدا إ أداع مولومخيأا مأممرتهأا  اج 2017ا لول/سأأأأأأأأأأأأأأختمخر  28اجال جأد أدا إ أداع نيكأاراغوا مأممرتهأا وتأاريخ 

 المضادةع واودحع  المممرتان فر غضون المهلة الزميية المحددة لكل ميهماع
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، اذن  المحكمة لييكاراغوا بتقديم مممرة جوابية 2017مانون األول/ديسأأأأأأأأمخر  8وبموجة امر مؤرخ  - 103
، اجلير  2019شأأأأأأأأأأأأأأبأاط/فخرا ر  11و  2018تمو / وليأه  9ولكولومخيأا بتقأديم مأممرة تعقيخيأةع وحأددت تأاريخر 

 إ داع لاتير المممرتير عل  التوالرع واودع  المممرتان فر غضون المهلة الزميية المحددة لكل ميهماع
 

 االنتهاكات المزعومة للحقو  السيادية والمناطق البحرية في البحر الكارياي )نيكاراغوا ضد كولومايا( - 4 
، اودع  نيكاراغوا عريضأأأة ت يم بموجخها دعو  ضأأأد مولومخيا  2013مخر تشأأأرير الثانر/نوف 26فر  - 104
”نزاع متعلق بانتهاكات الحقو  السأأيادية والمياطق البحرية لييكاراغوا، عل  نحو ما اعترف  به المحكمة   بشأألن

  بأاليزاع اإقليمر والبحرن ]فر القضأأأأأأأأأأأأأأيأة المتعلقأة  2012تشأأأأأأأأأأأأأأرير الثأانر/نوفمخر  19لهأا فر حكمهأا المؤرخ 
[، ولاوء مولومخيا دل  التهد د باسأأأأأأأأأأأتخداي القوة الرتكاب لمو االنتهاكات“ع وطلخ   )نيكاراغوا ضأأأأأأأأأأأد مولومخيا(

نيكاراغوا فر عريضأأأأأأتها دل  المحكمة ان تسأأأأأأتيتج وتقضأأأأأأر بلن مولومخيا لم ت  بالعد د مر التزاماتها الدولية 
وعأةع وإقأامأة اختصأأأأأأأأأأأأأأام المحكمأة،  وانهأا ملزمأة بأالاخر الكأامأل للضأأأأأأأأأأأأأأرر اليأاجم عر افعأالهأا غير المشأأأأأأأأأأأأأأر 

اسأأتشأأهدت نيكاراغوا بالمادة الحادية والثالثير مر ميثا  بوغوتاع وادع  ايضأأاح انه ”عالوة عل  ذلغ وبدال مر  
 ذلغ، يكمر اختصام المحكمة فر سلطتها الطخيعية فر الخ  فر اإجراءات التر تتطلخها احكامها“ع

 2014تشأأأأأرير األول/اكتوبر  3، حددت المحكمة تاريخ 2014شأأأأأباط/فخرا ر  3وبموجة امر مؤرخ  - 105
اجال إ داع مولومخيا مممرتها المضأأأادةع وقدم     2015حزيران/ ونيه  3اجال إ داع نيكاراغوا مممرتها وتاريخ 

 نيكاراغوا مممرتها فر غضون المهلة الزميية المحددةع

الأأدفوع االبتأأدائيأأة بشأأأأأأأأأأأأأأألن عأأدي ، قأأدمأأ  مولومخيأأا بعض 2014مأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمخر  19وفر  - 106
 اختصام المحكمةع ووفقاح ألحكاي الئحة المحكمة، ُاوقف  اإجراءات المتعلقة بموضوع الدعو ع

الالسأأأأأأأأأأأأأأات العليية   2015تشأأأأأأأأأأأأأأرير األول/اكتوبر  2ا لول/سأأأأأأأأأأأأأأختمخر و  28وُعقأدت فر الفترة مر  - 107
 المخصصة لليظر فر الدفوع االبتدائيةع

بشلن لمو الدفوع االبتدائية، دل    2016آذار/مارس   17فر حكمها الصادر فر وخلص  المحكمة،  - 108
ان لها، اسأأأتياداح دل  المادة الحادية والثالثير مر ميثا  بوغوتا، اختصأأأام الخ  فر اليزاع المتعلق بانتهاكات 

محكمأة قأد اعترفأ   مزعومأة مر جأانأة مولومخيأا لحقو  نيكأاراغوا فر الميأاطق البحريأة التر تؤمأد نيكأاراغوا ان ال
 ع2012بتبعيتها لها بموجة الحكم الصادر فر عاي 

 2016 تشرير الثانر/نوفمخر  17، حددت المحكمة تاريخ  2016آذار/مارس    17وبموجة امر مؤرخ   - 109
 اجال جد داح إ داع مولومخيا مممرتها المضادةع  

لمحددة، اربع مطالبات مضأأأأأادةع  وتضأأأأأمي  لمو المممرة، التر اودع  فر غضأأأأأون المهلة الزميية ا - 110
ومأانأ  اول  لأمو المطأالبأات تتعلق بعأدي وفأاء نيكأاراغوا المزعوي بواجأة بأمل العيأايأة الواجبأة مر اجأل حمأايأة 
وحفت الخيئأة البحريأة فر جيوب غرب البحر الكأاريخر؛ وتيأاولأ  المطأالبأة الثأانيأة عأدي وفأاء نيكأاراغوا المزعوي  

مر اجل حماية حق سأكان ارخخيل سأان اندريس فر التمتع بخيئة صأحية وسأليمة   بالتزامها بخمل العياية الواجبة
ومسأأأأأأأأأأأتدامة؛ ومان  المطالبة الثالثة تتعلق بانتهاك نيكاراغوا المزعوي لحق الصأأأأأأأأأأأياد ر الحرفيير مر سأأأأأأأأأأأكان  
ر  ارخخيل سأأان اندريس فر الوصأأول دل  مياطق الصأأيد التر اعتادوا الصأأيد فيها واسأأتغالل مواردلا؛ واشأأير ف

د    2013آب/اغسأأأأأأأأأطس  19المؤرخ   2013-33المطالبة الرابعة دل  اعتماد نيكاراغوا للمرسأأأأأأأأأوي رقم  المن حدَّ
خطوط اسأأأأأأأاس مسأأأأأأأت يمة تفضأأأأأأأر دل  توسأأأأأأأيع نطا  المياو الداخلية لييكاراغوا ومياطقها البحرية بما  تااو   

 يسم  به القانون الدولرع ما
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المهأل الزمييأة التر حأددتهأا المحكمأة، مالحظأاتهمأا   وفر وقأ  الحق، اودع الطرفأان، فر غضأأأأأأأأأأأأأأون  - 111
 بشلن مقخولية لمو المطالباتع  

، قررت المحكمة عدي مقخولية مطالختر مولومخيا  2017تشرير الثانر/نوفمخر   15وفر األمر المؤرخ  - 112
المضأأأادتير األول  والثانية بصأأأفتهما تلغ ورات انهما ال تشأأأكالن جزءا مر الدعو  قيد اليظر، ولكيها قضأأأ   

 جزءا مر الدعو  قيد اليظرع   بمقخولية مطالختيها المضادتير الثالثة والرابعة بصفتهما تلغ وبلنهما تشكالن

وفر األمر نفسأأأأأأأأأأأأأه، طلخ  المحكمة دل  نيكاراغوا تقديم مممرة مضأأأأأأأأأأأأأادة وإل  مولومخيا تقديم مممرة  - 113
تشأأأأأأرير    15ايار/ما و و  15تعقيخية بشأأأأأألن مطالة مل مر الطرفير فر القضأأأأأأية قيد اليظر وحددت تاريخر  

لاتير المممرتيرع واودع  المممرتان فر غضأأأأأأأأأأأأأأون المهلة   ، عل  التوالر، اجلير إ داع2018نوفمخر /الثانر
 الزميية المحددة لكل ميهماع

، اذن  المحكمة لييكاراغوا بتقديم مممرة دضأأافية  2018مانون األول/ديسأأمخر  4وبموجة امر مؤرخ  - 114
اجال    2019آذار/مارس  4تتعلق حصأأأأأأأأأأأأراح بالمطالختير المضأأأأأأأأأأأأادتير اللتير قدمتهما مولومخيا، وحددت تاريخ 

 إ داع لمو المممرةع واودحع  المممرتان فر غضون المهلة الزميية المحددة لكل ميهماع
 

 تعيين الحدود البحرية في المحيط الهندر )الصومال ضد كينيا( - 5 
، اودع الصأومال عريضأةح ي يم بها دعو  ضأد ميييا تتعلق بميا عة بشألن 2014آب/اغسأطس   28فر   -   115
المياطق البحرية التر تطالة بها الدولتان فر المحيط الهيدنع وطلة الصأأأأأأأأومال فر لمو العريضأأأأأأأأة دل   تحد د 

المحكمة ”ان تحدد، اسأأتيادا دل  القانون الدولر، مامل مسأأار خط الحدود البحرية الوحيد المن يفصأأل بير جميع  
ا فر ذلأغ الارأ القأارن فيمأا وراء الميأاطق البحريأة التأابعأة لكأل مر الصأأأأأأأأأأأأأأومأال وميييأا فر المحيط الهيأدن، بمأ 

  36مر المادة   2]ميل بحرن[“ع وإقامة اختصأأأأأأأأام المحكمة، دفع الطرأ المدعر بلحكاي الفقرة   200مسأأأأأأأأافة 
مر اليظاي األسأاسأر للمحكمة، واشأار دل  تصأريحرو قخول الوالية اإجبارية للمحكمة الصأادرير وفقا لتلغ األحكاي  

ع وباإضأأأأافة دل  ذلغ، دفع 1965نيسأأأأان/ابريل   19وعر ميييا فر    1963 نيسأأأأان/ابريل   11عر الصأأأأومال فر  
مر   282مر اليظاي األسأأاسأأر تؤمدو المادة   36مر المادة   2”اختصأأام المحكمة بموجة الفقرة  الصأأومال بلن 

 ع 1989اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار“ التر صد  عليها الطرفان فر عاي 

تمو / وليأه  13، حأدد رئيس المحكمأة تأاريخ 2014تشأأأأأأأأأأأأأأرير األول/اكتوبر  16وبموجأة امر مؤرخ  - 116
اجال إ داع ميييا مممرتها المضأأأادةع وقد اودع   2016ايار/ما و  27اجال إ داع الصأأأومال مممرته و   2015

 الصومال مممرته فر غضون المهلة الزميية المحددةع

الدفوع االبتدائية بشأألن عدي اختصأأام المحكمة    ، قدم  ميييا بعض 2015تشأأرير األول/اكتوبر    7وفر   - 117
 وعدي مقخولية العريضةع وعمال بلحكاي الئحة المحكمة، ُعلق  بملغ دجراءات اليظر فر موضوع الدعو ع 

الالسأأأأأات العليية المخصأأأأأصأأأأأة لليظر فر   2016ا لول/سأأأأأختمخر   23دل   19وُعقدت فر الفترة مر  - 118
 الدفوع االبتدائيةع

، اصأأأأأأأدرت المحكمة قرارلا بشأأأأأأألن الدفوع االبتدائية التر اثارتها مييياع 2017ط/فخرا ر شأأأأأأأبا 2وفر  - 119
  ورفضأأأأأأأأ  المحكمة لمو الدفوع االبتدائية و ”قضأأأأأأأأ  بلن لها اختصأأأأأأأأام اليظر فر العريضأأأأأأأأة التر اودعها

 وبلن العريضة مقخولة“ع  2014آب/اغسطس  28الصومال فر 
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مأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمخر  18، حأددت المحكمأة تأاريخ 2017شأأأأأأأأأأأأأأبأاط/فخرا ر  2وبموجأة امر مؤرخ  - 120
 اجال جد داح إ داع ميييا مممرتها المضادةع وقد اودع  المممرة فر غضون المهلة الزميية المحددةع  2017

، اذن  المحكمة للصأأأأأأأومال بتقديم مممرة جوابية ولكيييا 2018شأأأأأأأباط/فخرا ر  2وبموجة امر مؤرخ  - 121
عل  التوالر   2018مانون األول/ديسأأأأأمخر  18حزيران/ ونيه و  18ددت لهما تاريَخر بتقديم مممرة تعقيخية وح

 اجلير لملغع وقد اودع  المممرتان فر غضون المهلة الزميية المحددة لكل ميهماع  

دل   9ومان  المحكمة تعتزي فر الخداية عقد جلسأات عليية للخ  فر موضأوع القضأية فر الفترة مر  - 122
، ولكر، بعد ان تقدم  ميييا بطلبات متعاقبة لتلجيل الالسأأأأأأأأأات، ومع مراعاة آراء  2019ر ا لول/سأأأأأأأأأختمخ 13

الصأأأأأأأأومال بشأأأأأأأألن لمو الطلبات، قررت المحكمة تلجيل المرافعات الشأأأأأأأأفوية اوال دل  األسأأأأأأأأخوع المن  خدا فر  
 ع2020حزيران/ ونيه  8، ثم دل  األسخوع المن  خدا فر 2019تشرير الثانر/نوفمخر  4

ع 2021آذار/مارس   15، قررت المحكمة درجاء جلسات االستماع دل  اسخوع  2020وفر ايار/ما و  - 123
وبعأد اليظر عل  اليحو   19-وقأد اتخأمت لأما القرار بيأاءح عل  طلأة مر ميييأا إرجأائهأا بسأأأأأأأأأأأأأأخأة جأائحأة موفيأد

 الواجة فر اآلراء والحاج المقدمة فر لما الصدد مر قخل الطرفيرع
 

 وضع واستخدام مياه المجرى المائي سيالال )شيلي ضد بوليفيا( المنازعة فول - 6 

، اودع  شأأأأأأأأأأيلر عريضأأأأأأأأأأة ت يم بها دعو  ضأأأأأأأأأأد دولة بوليفيا المتعددة 2016حزيران/ ونيه  6فر  - 124
 القوميات بشأألن ميا عة بييهما تتعلق بوضأأع واسأأتخداي مياو المار  المائر سأأيالالع ودفع  شأأيلر بلن سأأيالال 

وتطأالأة   1999مار  مأائر دولر، ولكر دولأة بوليفيأا المتعأددة القوميأات بأدات تيكر لأما الوضأأأأأأأأأأأأأأع ميأم عأاي 
بالحق الحصأأأرن فر اسأأأتخداي مياو لما المار  المائرع ولملغ طلخ  شأأأيلر مر المحكمة ان تقرر وتعلر بلن  

و  الطرفير والتزاماتهما  سأأأأأأأأيالال مار  مائر دولر يخضأأأأأأأأع اسأأأأأأأأتخدامه للقانون الدولر العرفر، وان تخير حق
الميخثقة ميهع وإقامة اختصأأأأأأأأأام المحكمة، احتج الطرأ المدعر بالمادة الحادية والثالثير مر ميثا  بوغوتا  

 المن تعد الدولتان طرفاح فيهع  

اجالح إ أداع   2017تمو / وليأه  3، حأددت المحكمأة تأاريخ 2016تمو / وليأه  1وبموجأة امر مؤرخ  - 125
اجالح إ داع دولة بوليفيا المتعددة القوميات مممرتها المضأأأأأأأأأادةع    2018تمو / وليه  3وتاريخ شأأأأأأأأأيلر مممرتها 

 واودع  شيلر مممرتها فر غضون المهلة الزميية المحددةع

، التمس وميل دولة بوليفيا المتعددة القوميات مر المحكمة،  2018ايار/ما و   14وفر رسالة مؤرخة   - 126
د لفترة شأأأأأأهرير دضأأأأأأافيير المهلة الزميية التر حددتها لتقديم ألسأأأأأأبابي عَرضأأأأأأها فر الرسأأأأأأا لة المممورة، ان تمدّح

بوليفيا مممرتها المضأأأأادةع ونظراح لعدي اعتراض شأأأأيلر عل  لما الطلة، قررت المحكمة، بلمرلا الصأأأأادر فر  
ع 2018ختمخر ا لول/سأأأأأأأ  3، تمد د المهلة الزميية المحددة لتقديم المممرة المضأأأأأأأادة حت  2018ايار/ما و  23

دة، ثالب مطالبات مضادةع    وتضمي  لمو المممرة، التر اودع  فر غضون المهلة الزميية المدَّ

، اعلر وميل شأأأأأأيلر ان حكومة بلدو، ومر اجل 2018تشأأأأأأرير األول/اكتوبر  9وفر رسأأأأأأالة مؤرخة  - 127
 التعايل باإجراءات، ال تعترض عل  مقخولية لمو المطالبات المضادةع 

، طلخ  المحكمة ان تقدي شأأأيلر مممرة جوابية 2018تشأأأرير الثانر/نوفمخر  15بموجة امر مؤرخ و  - 128
وان تقدي دولة بوليفيا المتعددة القوميات مممرة تعقيخية، تقتصأران عل  المطالبات المضأادة التر قدمها الطرأ  
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ع لاتير المممرتير، عل   اجال إ دا   2019ايار/ما و  15شأأأأأباط/فخرا ر و  15المدع  عليه، وحددت تاريخر  
 التوالرع وقد اودع  المممرتان فر غضون المهلة الزميية المحددة لكل ميهماع

، ابلغ وميل شأأأأأأأأيلر المحكمة ان حكومة بلدو ترغة فر 2019حزيران/ ونيه   4وفر رسأأأأأأأأالة مؤرخة  - 129
، 2019حزيران/ ونيه   7 االعتداد بالحق فر تقديم مممرة دضأافية بشألن الطلبات المضأادةع وفر رسأالة مؤرخة

اشأأأأأأأأأأأأأأار وميأل دولأة بوليفيأا المتعأددة القوميأات دل  ان حكومتأه ليس لأد هأا اعتراض عل  لأما الطلأةع وبموجأة  
، اذن  المحكمة لشأأأأأأيلر بتقديم مممرة دضأأأأأأافية تتعلق حصأأأأأأرا بالمطالبات  2019حزيران/ ونيه   18امر مؤرخ 

اجالح إ داعهاع    2019ا لول/سأأختمخر   18ات، وحددت تاريخ المضأأادة التر قدمتها دولة بوليفيا المتعددة القومي
 وقد اودع  المممرة فر غضون المهلة الزميية المحددةع

 
 الحصانات والدعاوى الجنائية )غينيا االستوائية ضد فرنسا( - 7 

، اودع  غيييا االسأأأأتوائية عريضأأأأة ت يم بها دعو  ضأأأأد فرنسأأأأا بشأأأألن  2016حزيران/ ونيه   13فر  - 130
ميا عة بييهما تتعلق ”بحصأأأأأأانة اليائة الثانر لرئيس جمهورية غيييا االسأأأأأأتوائية المكل  بشأأأأأأؤون الدفاع وامر  

القانونر للمخي  المن   الدولة ]السأأأأأأأأأأيد تيودورو ننيما اوبيانغ مانغر[ مر المالحقة الايائية، وبشأأأأأأأأأألن الوضأأأأأأأأأأع
 ]كان [ تشغله سفارة غيييا االستوائية فر فرنسا“ع 

 والتمس  غيييا االستوائية مر المحكمة ما  لر: - 131

 فيما  تعلق بعدي احتراي الامهورية الفرنسية لسيادة جمهورية غيييا االستوائية: )ا(” 

زامها باحتراي مخدان تسأأاون الدول فر ان تقرر وتعلر ان الامهورية الفرنسأأية قد اخلَّ  بالت ‘1’ 
السأأأأأأأأأأيادة وعدي التدخل فر الشأأأأأأأأأأؤون الداخلية للدول األخر  الواجة عليها تااو جمهورية 
غيييا االسأأتوائية وفقاح للقانون الدولر، حييما سأأمح  لمحاكمها بلن تتخم دجراءات قضأأائية 

اءات بارتكأابه جرائم جيأائيأة ضأأأأأأأأأأأأأأد اليأائة الثأانر لرئيس غيييأا االسأأأأأأأأأأأأأأتوائيأة بيأاءح عل  ادعأ 
 ثخ  وقوعها وتعتخر، لو صأ  وقوعها، مر اختصأام محاكم غيييا االسأتوائية حصأراح،   لم

واجا ت لها ان تلمر بحاز مخي  مملوك لامهورية غيييا االسأأأأتوائية ُيسأأأأتخدي مقراح لبعثتها 
 الدبلوماسية فر فرنسا؛

 الدولة:   ستوائية المكل  بشؤون الدفاع وامر فيما  تعلق باليائة الثانر لرئيس جمهورية غيييا اال  )ب(  

ان تقرر وتعلر ان الامهورية الفرنسأأأأأأأأأأأأأية، باتخاذلا دجراءات جيائية ضأأأأأأأأأأأأأد اليائة الثانر  ‘1’ 
لرئيس جمهورية غيييا االسأأأأأأأأأأأأتوائية المكل  بشأأأأأأأأأأأأؤون الدفاع وامر الدولة، معالر السأأأأأأأأأأأأيد 

هاك اللتزاماتها بموجة تيودورو ننيما اوبيانغ مانغر، تصأأأأأأأرف  وال تزال تتصأأأأأأأرأ فر انت
القأانون الأدولر، ال سأأأأأأأأأأأأأأيمأا اتفأاقيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الاريمأة الميظمأة عخر الوطييأة 

 والقواعد العامة فر القانون الدولر؛

ان تلمر الامهورية الفرنسأأأأية باتخاذ جميع التدابير الال مة لوضأأأأع حد ألن دعاو  جارية  ‘2’ 
 غيييا االستوائية المكل  بشؤون الدفاع وامر الدولة؛ ضد اليائة الثانر لرئيس جمهورية

ان تألمر الامهوريأة الفرنسأأأأأأأأأأأأأأيأة بأاتخأاذ جميع التأدابير الال مأة للحيلولأة دون ان انتهأاكأات  ‘3’ 
اخر  لحصأأأأأأأأانة اليائة الثانر لرئيس جمهورية غيييا االسأأأأأأأأتوائية المكل  بشأأأأأأأأؤون الدفاع 
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اتخاذ محاكمها ان دجراءات جيائية وامر الدولة، وبلن تكفل عل  وجه الخصأأأأأأأأأأأأوم عدي 
 ضد اليائة الثانر لرئيس جمهورية غيييا االستوائية فر المستقخل؛

 فر باريس: avenue Foch 42فيما  تعلق بالمخي  الواقع فر  )ا( 

 avenue Foch 42ان تقرر وتعلر ان الامهورية الفرنسأأأأأأأأأية، بحازلا المخي  الواقع فر  ‘1’ 
فر باريس، والمملوك لامهورية غيييا االسأأتوائية والُمسأأتخدي إ واء مقر البعثة الدبلوماسأأية 
للخلأد فر فرنسأأأأأأأأأأأأأأا، قأد انتهكأ  التزامأاتهأا بموجأة القأانون الأدولر، ال سأأأأأأأأأأأأأأيمأا اتفأاقيأة فيييأا 
للعالقأات الأدبلومأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة واتفأاقيأة األمم المتحأدة ]لمكأافحأة الاريمأة الميظمأة عخر الوطييأة[، 

 ض  القواعد العامة فر القانون الدولر؛وبمقت

فر  avenue Foch 42ان تلمر الامهورية الفرنسأأية باالعتراأ بمرمز المخي  الواقع فر  ‘2’ 
باريس باعتبارو ملكاح لامهورية غيييا االسأأأأأأأأأأأأأتوائية ومقراح لبعثتها الدبلوماسأأأأأأأأأأأأأية فر باريس، 

 نون الدولر؛وبكفالة حما ته بياء عل  ذلغ عل  نحو ما يقتضيه القا

فر ضأأأأأأأأأأأوء مامل االنتهاكات التر ارتكختها الامهورية الفرنسأأأأأأأأأأأية اللتزاماتها الدولية تااو  )د( 
 جمهورية غيييا االستوائية:

ان تقرر وتعلر قياي مسأأأأأأؤولية الامهورية الفرنسأأأأأأية عما لحق بامهورية غيييا االسأأأأأأتوائية  ‘1’ 
 ة الفرنسية التزاماتها الدولية؛ زال  لحق بها مر ضرر نتياة النتهاك الامهوري وال

ان تلمر الامهورية الفرنسأأأأأية بالتعويض عر الضأأأأأرر الالحق بامهورية غيييا االسأأأأأتوائية  ‘2’ 
 عتعويضاح مامال ُيحدد مخلغه فر مرحلة الحقة“

وإقأامأة اختصأأأأأأأأأأأأأأام المحكمأة، اعتأد الطرأ المأدعر بصأأأأأأأأأأأأأكير ُتعأد الأدولتأان طرفأاح فيهمأا: الخروتومول   - 132
؛  1961نيسأان/ابريل    18رن التفاقية فيييا للعالقات الدبلوماسأية المتعلق بالتسأوية اإلزامية للميا عات المؤرخ  االختيا 

 ع 2000تشرير الثانر/نوفمخر    15واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الاريمة الميظمة عخر الوطيية المؤرخة  

 2017مأأانون الثأأانر/ يأأا ر  3ريخ ، حأأددت المحكمأأة تأأا2016تمو / وليأأه  1وبموجأأة امر مؤرخ  - 133
اجالح إ داع فرنسأأأأأأا مممرةح مضأأأأأأادةع وقدم     2017تمو / وليه  3اجالح إ داع غيييا االسأأأأأأتوائية مممرةح وتاريخ 

 غيييا االستوائية مممرتها فر غضون المهلة الزميية المحددةع

مأأة طلبأأاح لإلشأأأأأأأأأأأأأأأارة ، اودعأأ  غيييأأا االسأأأأأأأأأأأأأأتوائيأأة لأأد  قلم المحك2016ا لول/سأأأأأأأأأأأأأأختمخر  29وفر  - 134
 تحفظيةع  بتدابير

تشأأأأأأأأأأأأأأرير  19دل   17وعقأأأدت المحكمأأأة جلسأأأأأأأأأأأأأأأأات علييأأأة لليظر فر لأأأما الطلأأأة فر الفترة مر  - 135
 ع 2016األول/اكتوبر 

، اصأأأأدرت المحكمة امراح بشأأأألن طلة اإشأأأأارة بتدابير تحفظية 2016مانون األول/ديسأأأأمخر  7وفر  - 136
]ياة[ ان تتخم، فر انتظار صأدور  ”ة عل  وجه الخصأوم دل  ان فرنسأا المن قدمته غيييا االسأتوائية، مشأير 

قرار نهائر فر القضأأأأأأأأأية، جميع التدابير المتا  لها اتخاذلا لضأأأأأأأأأمان معاملة المخي ، الموصأأأأأأأأأوأ بلنه يلون 
تقتضأأأأيه  فر باريس، معاملة مماثلة لما avenue Foch 42البعثة الدبلوماسأأأأية لغيييا االسأأأأتوائية والواقع فر 

 ع“مر اتفاقية فيييا للعالقات الدبلوماسية، مر اجل مفالة حرمته 22ادة الم
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، قدم  فرنسأأأأأأأأا دفوعاح ابتدائية بشأأأأأأأألن عدي اختصأأأأأأأأام المحكمة وعدي  2017آذار/مارس  31وفر  - 137
 مقخولية العريضةع وعمال بلحكاي الئحة المحكمة، ُعلق  بملغ دجراءات اليظر فر موضوع الدعو ع

جلسأات االسأتماع العليية المخصأصأة لليظر    2018شأباط/فخرا ر   23دل   19فترة مر وعقدت فر ال - 138
 فر الدفوع االبتدائيةع

، اصأأأأأدرت المحكمة قرارلا بشأأأأألن الدفوع االبتدائية التر قدمتها فرنسأأأأأاع 2018حزيران/ ونيه  6وفر  - 139
تحدة لمكافحة الاريمة الميظمة  وخلصأأأ  المحكمة دل  ان ليس لها االختصأأأام اسأأأتياداح دل  اتفاقية األمم الم

لها اختصأأأأأأأام، اسأأأأأأأتياداح دل  الخروتومول االختيارن التفاقية فيييا للعالقات الدبلوماسأأأأأأأية ”عخر الوطيية، لكر 
مر حيث صأأأأأألتها بوضأأأأأأع المخي  الواقع فر   المتعلق بالتسأأأأأأوية اإلزامية للميا عات، للخ  فر العريضأأأأأأة ]ععع[

42 avenue Foch  ع  “فر باريس بصفته مقر البعثة، وان لما الشق مر العريضة مقخول 

اجال   2018مانون األول/ديسأأأأأمخر  6وبموجة امر صأأأأأدر فر اليوي نفسأأأأأه، حددت المحكمة تاريخ   - 140
 جد دا إ داع فرنسا مممرتها المضادةع وقد اودع  المممرة فر غضون المهلة الزميية المحددةع

، طلخ  المحكمة ان تقدي غيييا االسأأأتوائية مممرة 2019مانون الثانر/ يا ر  24وبموجة امر مؤرخ  - 141
اجالح إ داع   2019تمو / وليه  24نيسأان/ابريل و   24جوابية وان تقدي فرنسأا مممرة تعقيخية، وحددت تاريخر 

خ  لأأأاتير المأأأممرتير، عل  التوالرع وبيأأأاء عل  طلأأأة مر غيييأأأا االسأأأأأأأأأأأأأأتوائيأأأة، مأأأددت المحكمأأأة بأأألمر مؤر 
واجل د داع   2019ايار/ما و  8، اجل د داع غيييا االسأأأأأأأتوائية المممرة الاوابية حت  2019نيسأأأأأأأان/ابريل  17

ع وقد اودع  المممرتان فر غضأأأأأأأأون المهلة الزميية 2019آب/اغسأأأأأأأأطس   21فرنسأأأأأأأأا المممرة التعقيخية حت  
 الممددة لكل ميهماع

  شأأأأأأباط/ 21دل    17ع الدعو  فر الفترة مر وُعقدت جلسأأأأأأات االسأأأأأأتماع العليية لليظر فر موضأأأأأأو  - 142
 ع2020فخرا ر 

 وستيطق المحكمة بحكمها فر جلسة عليية ُيحدد تاريخها فر وق  الحقع   - 143
 

 بعض األصول اإليرانية )جمهورية إيران اإلسالمية ضد الواليات المتحدة األمريكية( - 8 

د ران اإسأأأأأأأأأالمية عريضأأأأأأأأأة ترفع بها دعو  ضأأأأأأأأأد ، اودع  جمهورية 2016حزيران/ ونيه   14فر  - 144
الواليات المتحدة تتعلق بميا عة بشلن ”اتخاذ الواليات المتحدة ماموعة مر التدابير ادت او تؤدن، فر انتهاك  

، 1955آب/اغسأأطس  15لمعالدة الصأأداقة والعالقات االقتصأأادية والحقو  القيصأألية المخرمة فر طهران فر 
 دة عل  قدرة جمهورية د ران اإسأالمية والشأرمات اإ رانية )بما فيها شأرمات مملومة  ]ععع[ دل  آثار سألخية شأد

للدولة( عل  ممارسأأأأة حقوقها فر التصأأأأرأ فر ممتلكاتها والتمتع بها، بما فر ذلغ الممتلكات الموجودة خارا  
عل  وجه الخصوم،  األراضر اإ رانية وداخل اراضر الواليات المتحدة“ع وطلخ  جمهورية د ران اإسالمية،  

دل  المحكمة ان تقرر وتعلر ان الواليات المتحدة قد اخل  بالعد د مر التزاماتها بموجة المعالدة وانها ملزمة  
بوصأأأأأال  الضأأأأأرر المن لحق عل  دثر ذلغ بامهورية د ران اإسأأأأأالمية دصأأأأأالحا مامالحع وإقامة اختصأأأأأام  

 حادية والعشرير مر المعالدة المممورةعمر المادة ال 2المحكمة، دفع الطرأ المدعر بالفقرة 

اجال  2017شأأأأأأأأأأأأأأبأأاط/فخرا ر  1، حأأددت المحكمأأة تأأاريخ 2016تمو / وليأأه  1وبموجأأة امر مؤرخ  - 145
اجال إ أداع الواليأات المتحأدة  2017ا لول/سأأأأأأأأأأأأأأختمخر  1إ أداع جمهوريأة د ران اإسأأأأأأأأأأأأأأالميأة مأممرتهأا وتأاريخ 

 سالمية مممرتها فر غضون المهلة الزميية المحددةعمممرتها المضادةع وقدم  جمهورية د ران اإ
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، قدم  الواليات المتحدة دفوعاح ابتدائية بشأأأأأأأأألن عدي اختصأأأأأأأأأام المحكمة  2017ايار/ما و  1وفر  - 146
 وعدي مقخولية العريضةع وعمال بلحكاي الئحة المحكمة، ُعلق  بملغ دجراءات اليظر فر موضوع الدعو ع

جلسأات االسأتماع العليية المخصأصأة   2018تشأرير األول/اكتوبر  12دل   8وعقدت فر الفترة مر  - 147
 لليظر فر الدفوع االبتدائيةع

، اصأأدرت المحكمة قرارلا بشأألن الدفوع االبتدائية التر قدمتها الواليات 2019شأأباط/فخرا ر  13وفر  - 148
مية وان لمو العريضأأأة  المتحدةع واعلي  ان لها اختصأأأام الخ  فر شأأأق مر عريضأأأة جمهورية د ران اإسأأأال

مقخولةع وخلصأأأأأ  عل  الخصأأأأأوم دل  ان المعالدة ال تميحها اختصأأأأأام اليظر فر طلبات جمهورية د ران  
اإسأأأأأالمية فر شأأأأأقها المتعلق باالنتهاك المزعوي لقواعد القانون الدولر بشأأأأألن الحصأأأأأانات السأأأأأياديةع واعلي   

مطالبة تتعلق بانتهاكات مزعومة ععع وتسأأأأأأأأأأأأتيد دل   بلن”المحكمة ايضأأأأأأأأأأأأاح ان الدفع االبتدائر الثالث المتعلق 
 ليس له فر ظروأ لمو القضية طابع ابتدائر حصراع “معاملة الدولة اإ رانية او المصرأ المرمزن 

اجالح جد دا   2019ا لول/سأأأأختمخر  13وبموجة امر صأأأأدر فر اليوي نفسأأأأه، حددت المحكمة تاريخ  - 149
 مضادةعإ داع الواليات المتحدة مممرتها ال

، مأدد رئيس المحكمأة، بيأاء عل  طلأة مر  2019آب/اغسأأأأأأأأأأأأأأطس  15وبموجأة امر صأأأأأأأأأأأأأأادر فر  - 150
تشأأأأأأأأرير األول/اكتوبر   14الواليات المتحدة، تاريخ انتهاء مهلة تقديم الواليات المتحدة مممرتها المضأأأأأأأأادة دل  

 ع وقد اودع  المممرة فر غضون المهلة الزميية الممددةع2019

، اذن رئيس المحكمأأأأة لامهوريأأأأة د ران 2019تشأأأأأأأأأأأأأأرير الثأأأأانر/نوفمخر  15ر مؤرخ وبموجأأأأة ام - 151
اإسأأأأأأأأأأأأأأالميأة بتقأديم مممرة جوابيأة وللواليات المتحأدة بتقأديم مممرة تعقيخيأة وحدد المهلتير الزمييتير إ داع تلكمأا  

 ، عل  التوالرع2021ايار/ما و  17و  2020آب/اغسطس  17المممرتير فر 
 

قيأة الأدوليأة لقمع تمويأل اإلرهأاب واالتفأاقيأة الأدوليأة للقضأأأأأأأأأاء علي جميع أشأأأأأأأأأكأال التمييز تطايق االتفأا - 9 
 العنصرر )أوكرانيا ضد االتحاد الروسي(

، اودع  اومرانيا عريضأأأأة ت يم بها دعو  ضأأأأد االتحاد الروسأأأأر  2017مانون الثانر/ يا ر  16فر  - 152
 1999مانون األول/ديسأأأأأأمخر   9فيما  تعلق بانتهاكات مزعومة لالتفاقية الدولية لقمع تمويل اإرلاب المؤرخة 
ع 1965األول/ديسأأأأأمخر  مانون   21واالتفاقية الدولية للقضأأأأأاء عل  جميع اشأأأأأكال التمييز العيصأأأأأرن المؤرخة 
 تدخل عسأأأأكرياح فر اومرانيا،  ”، 2014واكدت اومرانيا، عل  وجه الخصأأأأوم، ان االتحاد الروسأأأأر، ميم عاي 

وانه مّول اعماالح درلابية وانتهغ حقو  اإنسأأأأأأان الواجبة لمال ير المواطيير األومرانيير، بما فر ذلغ حق عدد  
االتحاد الروسأأأأأأأأأر حّرض عل  تمرد مسأأأأأأأأأل  ضأأأأأأأأأد سأأأأأأأأألطة الدولة ع واكدت اومرانيا ان “كخير ميهم فر الحياة

األومرانية ودعمه فر الازء الشأأأأأرقر مر الخلدع واكدت ايضأأأأأاح ان االتحاد الروسأأأأأر، بلفعاله، قد انتهغ المبادئ  
األسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأية للقانون الدولر، بما فيها المبادئ الميصأأأأأأأأأأوم عليها فر االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإرلابع  

فر جمهورية القري المتمتعة    “انتهغ ميثا  األمم المتحدة بصفاقة”انيا ايضاح ان االتحاد الروسر قد  وادع  اومر 
مسأتولياح بالقوة العسأكرية عل  جزء مر األراضأر الخاضأعة  ”بالحكم الماتر، خصأوصأاح فر مد ية سأيفاسأتوبول، 

الشأأرعية عل  لما العمل العدوانر،   ]االتحاد الروسأأر[ دّبر، فر محاولة إضأأفاء”ع واكدت ان “لسأأيادة اومرانيا
ع  “’اسأأتفتاءح‘ غير قانونر اجراو عل  عال فر مياخ مر العي  والترلية ضأأد الاماعات اإثيية غير الروسأأية

الحملة المتعمدة لإلبادة الثقافية التر انطلق  بالغزو واالسأأأأأتفتاء وتتواصأأأأأل حت  اليوي،  ”وتر  اومرانيا ان لمو 
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ع والتمسأأأأأأ  اومرانيا مر المحكمة ان  “ية للقضأأأأأأاء عل  جميع اشأأأأأأكال التمييز العيصأأأأأأرن انتهاك  لالتفاقية الدول
تقرر وتعلر ان االتحأاد الروسأأأأأأأأأأأأأأر قأد اخأل بأالتزامأاتأه بموجأة االتفأاقيأة الأدوليأة لقمع تمويأل اإرلأاب واالتفأاقيأة 

يه وان  الدولية للقضأأأأأأأأاء عل  جميع اشأأأأأأأأكال التمييز العيصأأأأأأأأرن، وان عليه ان ياخر الضأأأأأأأأرر المن تسأأأأأأأأخة ف
مر االتفاقية  24مر المادة   1يصأأأأأأأأألحهع ومر اجل دقامة اختصأأأأأأأأأام المحكمة، اعتد الطرأ المدعر بالفقرة 

 عاالتفاقية الدولية للقضاء عل  جميع اشكال التمييز العيصرن مر  22الدولية لقمع تمويل اإرلاب والمادة 

طلباح باإشأأارة بتدابير تحفظية، مؤمدة ان   ، قدم  اومرانيا ايضأأاح 2017مانون الثانر/ يا ر  16وفر  - 153
 الهدأ ميها لو حماية حقوقها دل  حير صدور حكم المحكمة فر موضوع القضيةع 

جلسأات االسأتماع العليية المخصأصأة لليظر فر   2017آذار/مارس  9دل   6وُعقدت فر الفترة مر  - 154
 طلة اإشارة بتدابير تحفظيةع

، اصأأدرت المحكمة امراح بشأألن طلة اإشأأارة بتدابير تحفظيةع واعلي   2017نيسأأان/ابريل  19وفر  - 155
عل  وجه الخصأأوم انه، فيما  تعلق بالوضأأع فر القري، ياة عل  االتحاد الروسأأر، وفقا اللتزاماته بموجة 

: )ا( ان يمتيع عر مواصأأأأأأأألة العمل بالقيود االتفاقية الدولية للقضأأأأأأأأاء عل  جميع اشأأأأأأأأكال التمييز العيصأأأأأأأأرن 
، او فرض  المالسمفروضأأأأأأأأأأأة عل  قدرة جماعة تتار القري عل  الحفاظ عل  ليئاتها التمثيلية، بما فر ذلغ ال

 )ب( ان يعمل عل  توفير التعليم باللغة األومرانيةع  ،قيود جد دة عليها

 2018حزيران/ ونيأأه  12، حأأدد رئيس المحكمأأة تأأاريخ 2017ايأأار/مأأا و  12وبموجأأة امر مؤرخ  - 156
اجالح إ داع االتحاد الروسأأأأأأأأر مممرته المضأأأأأأأأادةع    2019تمو / وليه  12اع اومرانيا مممرتها وتاريخ اجالح إ د

 واودع  اومرانيا مممرتها فر غضون المهلة الزميية المحددةع

، قدي االتحاد الروسأأر بعض الدفوع االبتدائية بشأألن عدي اختصأأام  2018ا لول/سأأختمخر  12وفر  - 157
العريضأأأأأأأأأةع وعمال بلحكاي الئحة المحكمة، ُعلق  بملغ دجراءات اليظر فر موضأأأأأأأأأوع  المحكمة وعدي مقخولية 

 الدعو ع

جلسأأأأات االسأأأأتماع العليية المخصأأأأصأأأأة لليظر    2019حزيران/ ونيه  7دل   3وعقدت فر الفترة مر  - 158
 فر الدفوع االبتدائيةع

فوع االبتدائية التر اثارلا ، اصأأأأأأدرت المحكمة قرارلا بشأأأأأألن الد2019تشأأأأأأرير الثانر/نوفمخر  8وفر  - 159
االتحاد الروسأر، وخلصأ  دل  ان لها اختصأام الخ  فر الطلبات التر قدمتها اومرانيا عل  اسأاس االتفاقية 

ع ومر جهة اخر ،  واالتفاقية الدولية للقضأاء عل  جميع اشأكال التمييز العيصأرن الدولية لقمع تمويل اإرلاب 
ية المن اثارو الطرأ المدع  عليه فيما  تعلق بطلبات اومرانيا المسأأأأأأأتيدة رفضأأأأأأأ  المحكمة الدفع بعدي المقخول

، وخلصأأأأأ  دل  ان العريضأأأأأة، فر شأأأأأقها  االتفاقية الدولية للقضأأأأأاء عل  جميع اشأأأأأكال التمييز العيصأأأأأرن دل  
 المتعلق بهمو الطلبات، مقخولةع وجاء فر ميطو  القرار ما  لر:

 لهمو األسباب، ” 

 فون المحكمة، 

 اصوات، 3صوتاح مقابل  13بلغلخية  (1) 
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ترفض الدفع االبتدائر المن قدمه االتحاد الروسأأأأأر بلن المحكمة ليس لها اختصأأأأأام عل  اسأأأأأاس   
 مر االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإرلاب؛  24مر المادة  1الفقرة 

المؤيدون: السأأأأأيد  وسأأأأأ ، الرئيس؛ والقضأأأأأاة ابرالاي، وبيونة، ومانسأأأأأادو ترييداد، ودونوليو، وغايا،   
 وسيخوتييدن، وبهاندارن، وروبيسون، ومراوفورد، وسالي، وإ واساوا؛ والقاضر الخام بومار؛

 المعارضون: نائبة الرئيس شون؛ والقاضر تومكا؛ والقاضر الخام سكوتييكوأ؛ 

 اصوات، 3صوتاح مقابل  13بلغلخية  (2) 

مر االتفاقية الدولية لقمع تمويل  24مر المادة  1تعلر ان لها االختصأأأأأأأأأأأأأام عل  اسأأأأأأأأأأأأأاس الفقرة  
 اإرلاب للخ  فر الطلبات المقدمة مر اومرانيا عل  اساس لمو االتفاقية؛  

وليو، وغايا،  المؤيدون: السأأأأأيد  وسأأأأأ ، الرئيس؛ والقضأأأأأاة ابرالاي، وبيونة، ومانسأأأأأادو ترييداد، ودون 
 وسيخوتييدن، وبهاندارن، وروبيسون، ومراوفورد، وسالي، وإ واساوا؛ والقاضر الخام بومار؛

 المعارضون: نائبة الرئيس شون؛ والقاضر تومكا؛ والقاضر الخام سكوتييكوأ؛ 

 صوتاح مقابل صوت واحد، 15بلغلخية  (3) 

لمحكمة ليس لها االختصأأأام عل  اسأأأاس  ترفض الدفع االبتدائر المن قدمه االتحاد الروسأأأر بلن ا 
 ؛  االتفاقية الدولية للقضاء عل  جميع اشكال التمييز العيصرن مر  22المادة 

المؤيدون: السأأيد  وسأأ ، الرئيس؛ ونائبة الرئيس شأأون؛ والقضأأاة تومكا، وابرالاي، وبيونة، ومانسأأادو   
، ومراوفورد، وسأأأأأأأأالي، وإ واسأأأأأأأأاوا؛  ترييداد، ودونوليو، وغايا، وسأأأأأأأأيخوتييدن، وبهاندارن، وروبيسأأأأأأأأون 

 والقاضر الخام بومار؛

 المعارض: القاضر الخام سكوتييكوأ؛ 

 باإجماع، (4) 

ترفض الدفع االبتدائر بعدي المقخولية المن قدمه االتحاد الروسأأأر بشأأألن عريضأأأة اومرانيا فر شأأأقها   
 ؛  جميع اشكال التمييز العيصرن االتفاقية الدولية للقضاء عل  المتعلق بالطلبات المقدمة عل  اساس 

 صوتاح مقابل صوت واحد، 15بلغلخية  (5) 

االتفاقية الدولية للقضأأأأاء عل  جميع اشأأأأكال  مر  22تعلر ان لها االختصأأأأام عل  اسأأأأاس المادة  
لليظر فر الطلبات المقدمة مر اومرانيا عل  اسأأأاس لمو االتفاقية، وان العريضأأأة فر شأأأقها   التمييز العيصأأأرن 

 علق بهمو الطلبات، مقخولةع  المت

المؤيدون: السأأيد  وسأأ ، الرئيس؛ ونائبة الرئيس شأأون؛ والقضأأاة تومكا، وابرالاي، وبيونة، ومانسأأادو   
ترييداد، ودونوليو، وغايا، وسأأأأأأأأيخوتييدن، وبهاندارن، وروبيسأأأأأأأأون، ومراوفورد، وسأأأأأأأأالي، وإ واسأأأأأأأأاوا؛  

 والقاضر الخام بومار؛

 ع“يكوأالمعارض: القاضر الخام سكوتي 
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مانون األول/ديسأمخر   8، حددت المحكمة تاريخ 2019تشأرير الثانر/نوفمخر  8وبموجة امر مؤرخ  - 160
، التمس  2020حزيران/ ونيه  8اجال إ داع االتحاد الروسأأأأأأأر مممرته المضأأأأأأأادةع وفر رسأأأأأأأالة مؤرخة   2020

عل  اسأأأأأأاس ان القيود المتعلقة   شأأأأأأهراح، 12ومالء االتحاد الروسأأأأأأر تمد د مهلة تقديم المممرة المضأأأأأأادة لمدة 
قد ادت دل  صأأأعوبات مسأأأتمرة وما  تصأأأل بملغ مر تلخيرات فر دعداد لمو المممرةع وفر   19-باائحة موفيد

، اشأأأأأأأأأأأأار وميل اومرانيا دل  ان حكومة بلدو تعترض عل  ان تمد د 2020حزيران/ ونيه  22رسأأأأأأأأأأأأالة مؤرخة 
، عل  اسأأأأأأأأأأأأأأاس ان القيود المرتبطأة باأائحأة فيروس مورونأا  للمهلأة الزمييأة المحأددة إ أداع المأممرة المضأأأأأأأأأأأأأأادة

تخرر التمد د الملتمس وان لما التمد د مر شأأأألنه ان يضأأأأر بلومرانيا ضأأأأرراح بالغاح ويؤخر دون مخرر تسأأأأوية  ال
نيسأأأأأأأأأان/ابريل   8، حددت المحكمة تاريخ 2020تمو / وليه  13القضأأأأأأأأأية اماي المحكمةع وبموجة امر مؤرخ 

 االتحاد الروسر مممرته المضادةع اجالح إ داع 2021
 

 )غيانا ضد فنزويال( 1899تشرين األول/أكتوبر  3قرار التحكيم الصادر في  - 10 

، اودع  غيانا عريضأأأأة دقامة دعو  ضأأأأد جمهورية فيزويال الخوليفاريةع 2018آذار/مارس  29فر  - 161
نية واألثر الملزي لقرار التحكيم الصأأادر  والتمسأأ  غيانا مر المحكمة فر عريضأأتها ”ان تؤمد الصأأالحية القانو 

بشأألن الحدود بير مسأأتعمرة غيانا الخريطانية والواليات المتحدة الفيزويلية“ع    1899تشأأرير األول/اكتوبر  3فر 
مر اليظاي األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأر للمحكمة، دقامة اختصأأأأأأأأام   36مر المادة  1ويعتزي الطرأ المدعر، بموجة الفقرة 

شأأأأأأأأأأأأأباط/فخرا ر    17مر المادة الرابعة مر االتفا  الموقع عليه فر جييف فر   2المحكمة اسأأأأأأأأأأأأأتيادا دل  الفقرة 
مر اجأأل حأأل الخالأ عل  الحأأدود بير فيزويال وغيأأانأأا الخريطأأانيأأة، وإل  القرار الأأمن اختأأار األمير   1966

 أع، وفقا لالتفا ، المحكمة موسيلة ُتستخدي لحل الخال2018مانون الثانر/ يا ر  30العاي بياء عليه، فر 

، ابلغ  جمهورية فيزويال الخوليفارية المحكمة بلنها تعتخر ان مر الواضأأأأأأأأ   2018حزيران/ ونيه    18وفر   - 162
 ان المحكمة تفتقر دل  االختصام لليظر فر القضية وانها قررت عدي المشارمة فر اإجراءات القضائيةع 

تتيأأاول المرافعأأاُت الخطيأأة فر ، قررت المحكمأأة ان 2018حزيران/ ونيأأه  19وبموجأأة امر مؤرخ  - 163
اجال إ داع غيانا    2018تشأأأأرير الثانر/نوفمخر  19القضأأأأية اوال مسأأأأللَة اختصأأأأام المحكمة، وحددت تاريخ 

 اجال إ داع جمهورية فيزويال الخوليفارية مممرتها المضادةع  2019نيسان/ابريل  18مممرتها، وتاريخ 

نيسأأان/ابريل  12وقدم  غيانا مممرتها فر غضأأون المهلة الزميية المحددة لهاع وفر رسأأالة مؤرخة  - 164
، اكدت جمهورية فيزويال الخوليفارية انها لر تشأأأأارك فر المرافعات الخطية، مشأأأأيرة فر الوق  ذاته دل  2019

مر   2اماتها“ بموجة الفقرة انها سأأأأأتقدي، فر الوق  المياسأأأأأة، معلومات لمسأأأأأاعدة المحكمة عل  ”الوفاء بالتز 
، وجه  جمهورية فيزويال الخوليفارية 2019تشأأأرير الثانر/نوفمخر   28مر نظامها األسأأأاسأأأرع وفر  53المادة 

دل  المحكمة وثيقة بعيوان ”مممرة جمهورية فيزويال الخوليفارية بشأأأأأألن العريضأأأأأأة التر اودعتها جمهورية غيانا  
 “ع 2018آذار/مارس  29ر التعاونية لد  محكمة العدل الدولية ف

وحددت المحكمة فر الخداية موعد جلسأات االسأتماع العليية بشألن مسأللة االختصأام فر الفترة مر   - 165
ع ثم اعليأأ  جمهوريأأة فيزويال الخوليفأأاريأأة انهأأا لر تشأأأأأأأأأأأأأأأأارك فر المرافعأأات  2020آذار/مأأارس  27دل   23

لمو الدعو  حت  دشأأأأأعار آخر بسأأأأأخة جائحة  ، قررت المحكمة تلجيل 2020آذار/مارس   17الشأأأأأفويةع وفر 
، ُابلغ الطرفان بلن المرافعات الشأأأأأأأأأأأأأفوية سأأأأأأأأأأأأأتارن عر طريق التداول 2020ايار/ما و   19ع وفر 19-كوفيد

ع وُعقدت جلسأأأأأأة اسأأأأأأتماع العليية عر طريق التداول بالفيد و فر التاريخ 2020حزيران/ ونيه   30بالفيد و فر 
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رئيس قلم المحكمة حاضأأأأأأأأأأأرير فر قاعة العدل الكخر  فر قصأأأأأأأأأأأر  المحدد، ومان بعض اعضأأأأأأأأأأأاء المحكمة و 
 السالي، بييما شارك باقر القضاة ووفد غيانا عر طريق التداول بالفيد وع

د تاريخها فر وق  الحقع - 166  وستيطق المحكمة بحكمها فر جلسة عليية ُيحدَّ
 

 التمييز العنصرر )قطر ضد اإلمارات العربية المتحدة(تطايق االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال  - 11 

، اودع  قطر عريضأأأأأأأأأأأة دقامة دعو  ضأأأأأأأأأأأد اإمارات العربية المتحدة 2018حزيران/ ونيه  11فر  - 167
مانون   21 العيصأأأأأرن المؤرخةبشأأأأألن انتهاكات مزعومة لالتفاقية الدولية للقضأأأأأاء عل  جميع اشأأأأأكال التمييز 

ا الدولتير طرأ فيهاع واكدت قطر فر عريضأتها ان ”اإمارات العربية المتحدة ملت ، التر1965األول/ديسأمخر
اعتمدت ونفمت ماموعة مر التدابير التمييزية، ال تزال سأأأأارية حت  اآلن، تسأأأأتهدأ القطريير وتسأأأأتيد بشأأأأكل  
صأأأأأأأأأأأري  دل  اصأأأأأأأأأأألهم الوطير“، األمر المن اد  فر را ها دل  انتهاكات لحقو  اإنسأأأأأأأأأأأانع والتمس الطرأ  

لمدعر مر المحكمة ان تعلر وتقضأأأأأر بلن اإمارات العربية المتحدة اخل  بااللتزامات التر تقع عل  عاتقها  ا
مر االتفأأاقيأأة، وان عليهأأا ان تتخأأم جميع التأأدابير الال مأأة للوفأأاء بتلأأغ  7و  6و  5و  4و  2بموجأأة المواد 

مر اليظاي األسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأر    36مر المادة  1االلتزاماتع وإقامة اختصأأأأأأأأأأام المحكمة، تعتزي قطر الدفع بالفقرة 
 مر االتفاقيةع 22للمحكمة والمادة 

، قدم  قطر ايضأأأأأأأأأأاح طلباح باإشأأأأأأأأأأارة بتدابير تحفظية مر اجل حماية 2018حزيران/ ونيه  11وفر  - 168
الحقو  التر  تمتع بها القطريون واسأأأأأأرلم بموجة االتفاقية مر ان ضأأأأأأرر جد د ال يمكر جخرو، وتاية تفاقم  

 ع نطا  الميا عة فر انتظار صدور القرار اليهائر فر القضيةعاو اتسا

، اصأأأأأأأأأأأأأأدرت المحكمأة امرلأا بشأأأأأأأأأأأأأألن ذلأغ الطلأة، مشأأأأأأأأأأأأأأيرة عل  وجأه 2018تمو / وليأه  23وفر  - 169
الخصأأأوم دل  انه ياة عل  اإمارات العربية المتحدة مفالة: )ا( لّم شأأأمل األسأأأر القطرية التر تفر  شأأأمل  

؛ و )ب( تمكير  2017حزيران/ ونيأه  5تر اتخأمتهأا اإمأارات العربيأة المتحأدة فر افرادلأا بسأأأأأأأأأأأأأأخأة التأدابير ال
 2017حزيران/ ونيه  5الطلبة القطريير المتضأأأأأأأأأأأأررير مر التدابير التر اتخمتها اإمارات العربية المتحدة فر 

ر دذا مانوا  مر دكمال تعليمهم فر اإمارات العربية المتحدة او مر الحصأأأأأول عل  ملفهم المدرسأأأأأر او الاامع
 رغخون فر الدراسأأأة فر اماكر اخر ؛ و )ا( تمكير القطريير المتضأأأررير مر التدابير التر اتخمتها اإمارات 

مر اللاوء دل  المحأأاكم والهيئأأات القضأأأأأأأأأأأأأأأائيأأة األخر  التأأابعأأة  2017حزيران/ ونيأأه  5العربيأأة المتحأأدة فر 
 الدولةع لتلغ

 2019نيسأأأأأأأأأأأأأأان/ابريأل  25، حأدد رئيس المحكمأة تأاريخ 2018تمو / وليأه  25وبموجأة امر مؤرخ  - 170
اجال إ أأداع اإمأأارات العربيأأة المتحأأدة  2020مأأانون الثأأانر/ يأأا ر  27اجال إ أأداع قطر مأأممرتهأأا، وتأأاريخ 

 مممرتها المضادةع وقدم  قطر مممرتها فر غضون المهلة الزميية المحددة لهاع

العربيأة المتحأدة لأد  قلم المحكمأة طلبأاح بأاإشأأأأأأأأأأأأأأارة  ، اودعأ  اإمأارات2019آذار/مأارس  22وفر  - 171
بتأأدابير تحفظيأأة مر اجأأل ”)ا( حمأأايأأة حقوقهأأا اإجرائيأأة فر لأأمو القضأأأأأأأأأأأأأأيأأة؛ و )ب( ميع قطر مر مفأأاقمأأة  

 توسيع نطا  الميا عة بير الطرفير قخل صدور القرار اليهائر“ع  او

حدة دفوعاح ابتدائية بشألن عدي اختصأام  ، قدم  اإمارات العربية المت2019نيسأان/ابريل  30وفر  - 172
المحكمأة وعأدي مقخوليأة العريضأأأأأأأأأأأأأأأةع وعمال بألحكأاي الئحأة المحكمأة، ُعلقأ  بأملأغ دجراءات اليظر فر جولر  

اجال    2019آب/اغسأأأطس  30، حدد رئيس المحكمة تاريخ 2019ايار/ما و  2القضأأأيةع وبموجة امر مؤرخ 
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الحظاتها واسأأأأأأأأتيتاجاتها بشأأأأأأأألن الدفوع االبتدائية التر قدمتها  يمكر لقطر فر غضأأأأأأأأونه ان تقدي بياناح خطياح بم
 اإمارات العربية المتحدةع 

، اصدرت المحكمة امرا رفض  بموجبه طلة اإشارة بتدابير تحفظية 2019حزيران/ ونيه   14وفر  - 173
 المن قدمته اإمارات العربية المتحدةع 

ن األجل المن حددو رئيس المحكمة، بياناح ، قدم  قطر، فر غضأأأأأأأو 2019آب/اغسأأأأأأأطس  30وفر  - 174
 خطياح بمالحظاتها واستيتاجاتها بشلن الدفوع االبتدائية التر قدمتها اإمارات العربية المتحدةع 

ومر المزمع ان ُتعقد جلسأأأأأات اسأأأأأتماع عليية مخصأأأأأصأأأأأة لليظر فر الدفوع االبتدائية فر الفترة مر   - 175
 ع2020ا لول/سختمخر  7آب/اغسطس دل   31
 

من اتفأاقيأة الطيران  84الطعن في اختصأأأأأأأأأأاص مجلس منظمأة الطيران المأدني الأدولي بموجأ  المأادة  - 12 
 المدني الدولي )اإلمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية ضد قطر(

مادة الثانية من اتفا   من ال 2الطعن في اختصأأأأأأأأأاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بموج  الاند   - 13 
 )اإلمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ضد قطر( 1944المرور العابر للخدمات الجوية الدولية لعام 

، اودعأأ  اإمأأارات العربيأأة المتحأأدة والبحرير ومصأأأأأأأأأأأأأأر والمملكأأة العربيأأة 2018تمو / وليأأه  4فر  - 176
الطيران المدنر الدولر، تطعر بموجخها فر القرار   مر اتفاقية  84السأأأعودية عريضأأأة مشأأأترمة، بموجة المادة 

عر مالس ميظمة الطيران المدنر الدولر فر دعو  رفعتها قطر ضأأأد    2018حزيران/ ونيه   29الصأأأادر فر 
 ع 2017تشرير األول/اكتوبر  30تلغ الدول األربع فر 

مشأأترمة، بموجة الخيد  وفر نفس اليوي، اودع  اإمارات العربية المتحدة والبحرير ومصأأر عريضأأة - 177
مر المأأادة الثأأانيأأة مر اتفأأا  المرور العأأابر للخأأدمأأات الاويأأة الأأدوليأأة، تطعر فر القرار الصأأأأأأأأأأأأأأأأادر فر   2

عر مالس ميظمة الطيران المدنر الدولر فر دعو  رفعتها قطر ضأأأأأأأأأأأأد تلغ الدول    2018حزيران/ ونيه   29
 ع2017تشرير األول/اكتوبر  30الثالب فر 

، اعتمدت الدول األعضأأاء فر مالس  2014و   2013لاتان العريضأأتان دل  انه فر عامر وتشأأير  - 178
التعاون لدول الخليج العربية، بعد سأأأيوات عد دة مر األنشأأأطة الدبلوماسأأأية، ماموعة صأأأكوك واتفاقات ُاطلق  

ألشأأأأأأأأخام  عليها دجماال اسأأأأأأأأم اتفاقات الرياض، تلتزي قطر بموجخها ”بوق  دعم وتمويل وإ واء الاهات مر ا
الاماعات التر تعرض األمر الوطير للخطر، ال سأأأأأأأيما الاماعات اإرلابية“ع وذلخ  األطراأ المدعية،   او

عدداح    2017حزيران/ ونيه   5دضأأأأأأأأافة دل  ذلغ، دل  ان قطر اخل  بالتزاماتها حسأأأأأأأأة اعتقادلا، فاتخمت فر 
وذمرت ان قيودا ُفرضأأأأأأ  عل  الطائرات   مر التدابير المضأأأأأأادة ”الرامية دل  حضأأأأأأها عل  الوفاء بالتزاماتها“ع
، قدم  قطر  2017تشأأرير األول/اكتوبر  30المسأأالة فر قطر فيما يخص دخولها دل  ماالها الاونع وفر 

عريضأأأأأأتير دل  مالس ميظمة الطيران المدنر الدولر ضأأأأأأد الدول المممورة اعالو، والتر قدم  بدورلا دفعير  
قدمتهما قطر، حيث دفع  بلن مالس ميظمة الطيران المدنر  ابتدائيير بشأأأأأأأأأأأأألن مل مر العريضأأأأأأأأأأأأأتير اللتير

الأدولر ليس لأه اختصأأأأأأأأأأأأأأأام اليظر فر الطلبأات الواردة فيهمأا، او مخأد أل عر ذلأغ، بألن تلأغ الطلبأات غير  
، 2018حزيران/ ونيه   29مقخولةع ورفض مالس ميظمة الطيران المدنر الدولر، بموجة قرارير صادرير فر 

 ييرع لم ر الدفعير االبتدائ
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اماي المحكمةع اوال، اعتّدت فر طعيها فر  وقدم  األطراأ المأدعية ثالب حاج دعماح لعرائضأأأأأأأأأأأأأأها - 179
قرارات مالس الميظمة بكونها صأأأأدرت عل  دثر دجراءات ”مر الواضأأأأ  ]ععع[ انها مشأأأأوبة بعيوب وانها تم  
خرقاح للمبادئ األسأاسأية لمراعاة األصأول القانونية والحق فر االسأتماع دليهم“ع اما فيما يخص الحاتير الثانية 

  ان ”مالس ميظمأة الطيران المأدنر الأدولر ارتكأة خطأل وقأائعيأا وقأانونيأا“ برفضأأأأأأأأأأأأأأأه  والثأالثأة، فقأد ذلخأ  دل
 دفعيهم االبتدائيير المتعلقير باختصاصه باليظر فر العريضتير اللتير قدمتهما قطرع  

، حدد رئيس المحكمة، فر مل مر القضأأأأأأأيتير، تاريخ 2018تمو / وليه   25وبموجة اوامر مؤرخة  - 180
اجال    2019ايار/ما و  27اجال إ داع األطراأ المدعية مممرتها وتاريخ   2018يسأأأأأأأأأأأأمخر مانون األول/د 27

، 2018مانون األول/ديسأأأمخر   27إ داع قطر مممرتها المضأأأادةع وقد اودع  األطراأ المدعية مممراتها فر 
 ع2019شباط/فخرا ر  25واودع الطرأ المدع  عليه مممراته المضادة فر 

، طلخأ  المحكمأة، فر مأل مر القضأأأأأأأأأأأأأأيتير، ان تقأدي 2019آذار/مأارس  27رخأة وبموجأة اوامر مؤ  - 181
تمو / وليه   29ايار/ما و و   27األطراأ المدعية مممرة مضأادة وان تقدي قطر مممرة تعقيخية، وحددت تاريخ 

ددة اجالح إ داع لاتير المممرتير، عل  التوالرع وقد اودع  المممرتان فر غضأون المهلة الزميية المح  2019
 لكل ميهماع

مانون   6دل   2وُعقدت جلسأأأأأأأأأأات االسأأأأأأأأأأتماع العليية بشأأأأأأأأأألن موضأأأأأأأأأأوع القضأأأأأأأأأأيتير فر الفترة مر  - 182
 ع 2019األول/ديسمخر 

، خالل جلسأأأة عليية ُعقدت 2020تمو / وليه  14وصأأأدر قرار المحكمة فر مل مر القضأأأيتير فر  - 183
 فر قصر الساليع وجاء فر ميطو  لمو القرارات ما  لر:

 لهمو األسباب،” 

 فون المحكمة، 

 باإجماع، (1) 

مر ]األطراأ المأدعيأة[ ضأأأأأأأأأأأأأأد قرار مالس ميظمأة  2018تمو / وليأه  4ترفض الطعر المقأدي فر  
 ؛2018حزيران/ ونيه  29الطيران المدنر الدولر المؤرخ 

 صوتاح مقابل صوت واحد، 15بلغلخية  (2) 

ه اختصأأأأأأأام اليظر فر العريضأأأأأأأة التر تلقالا مر  تقول دن مالس ميظمة الطيران المدنر الدولر ل 
 ، وإن لمو العريضة مقخولةع2017تشرير األول/اكتوبر  30حكومة دولة قطر فر 

المؤيدون: السأأأأيد  وسأأأأ ، الرئيس؛ والسأأأأيدة شأأأأون، نائبة الرئيس؛ والقضأأأأاة السأأأأادة تومكا، وابرالاي،   
ر،  ومانسأأادو ترييدادن، والسأأيدة دوُنهيو، والسأأيد غايا، والسأأيد و، والسأأادة بهاندارن، وروبيسأأُ ة سأأيخوتحيدح

 ومراوفورد، وغيفورجيان، وسالي، وإ واساوا؛ والقاضر الخام السيد دوديه؛

 ع“المعارض: القاضر المخصص، السيد بيرمان 
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)جمهورية   1955االنتهاكات المزعومة لمعاهدة الصأأداقة والعالقات االقتصأأادية والحقو  القنصأألية لعام  - 14 
 اإلسالمية ضد الواليات المتحدة األمريكية(إيران 

، اودع  جمهورية د ران اإسأأأأأالمية عريضأأأأأة دقامة دعو  ضأأأأأد الواليات 2018تمو / وليه  16فر  - 184
المتحدة األمريكية تتعلق بميا عة بشأأأأألن انتهاكات مزعومة لمعالدة الصأأأأأداقة والعالقات االقتصأأأأأادية والحقو   

  حزيران/ 16ودخل  حيز اليفاذ  وي   1955آب/اغسأأأأأأأأأطس  15فر طهران  وي القيصأأأأأأأأألية التر وّقعها الخلدان 
ع واشأأأأأأأأأأأارت جمهورية د ران اإسأأأأأأأأأأأالمية دل  دن عريضأأأأأأأأأأأتها تتعلق بالقرار المن اتخمته الواليات 1957 ونيه  

والقاضأأأأأر ”باسأأأأأتئياأ العمل بشأأأأأكل مامل“ بماموعة مر الازاءات والتدابير    2018ايار/ما و  8المتحدة فر 
ة الموجهة ضأأأأأدلا، بشأأأأأكل مباشأأأأأر او غير مباشأأأأأر، وضأأأأأد الشأأأأأرمات التابعة لها، بل وضأأأأأد رعايالا،  التقييدي

”واإيعا  بتطخيق“ تلغ الازاءات والتدابير، علماح بلن سلطات الواليات المتحدة مان  قد قررت قخل ذلغ رفعها  
 2015تمو / وليه  14ُابري فر فر دطار خطة العمل الشاملة المشترمة )اتفا  بشلن الخرنامج اليوون اإ رانر  

بير جمهورية د ران اإسأالمية والدول الخمسأة الدائمة العضأوية فر مالس األمر والمانيا واالتحاد األوروبر(ع  
ايأأار/مأأا و“ والازاءات األخر  التر اعليأأ    8ودفع الطرأ المأأدعر بأألن الواليأأات المتحأأدة، بفعأأل ”جزاءات 

“ع وبيأاء عل  ذلأغ، التمسأأأأأأأأأأأأأأ  جمهوريأة 1955 كأامأاح متعأددة مر معأالأدةعيهأا، ”انتهكأ ، وال تزال تيتهأغ، اح
ر وتعلر ان الواليات المتحدة قد اخل  بالتزاماتها بموجة المعالدة، وان   د ران اإسأأالمية مر المحكمة ”ان تقرّح
تضأأأأأأأأأأأأع حدا لهمو اإخالالت، وان تعوض جمهورية د ران اإسأأأأأأأأأأأأالمية عر الضأأأأأأأأأأأأرر المن سأأأأأأأأأأأأخختهع وإقامة  

 مر المادة الحادية والعشرير مر المعالدةع 2المحكمة، دفع الطرأ المدعر بالفقرة  اختصام

، قدم  جمهورية د ران اإسأأأالمية ايضأأأا طلبا لإلشأأأارة بتدابير تحفظية،  2018تمو / وليه  16وفر  - 185
 بغرض حفت حقوقها بموجة المعالدة، ريثما تصدر المحكمة حكمها فر جولر القضيةع 

، اصأدرت المحكمة امراح بشألن لما الطلة، ذمرت فيه عل  وجه 2018تشأرير األول/اكتوبر  3وفر  - 186
 الخصوم ما  لر:  

ياة عل  الواليات المتحدة األمريكية ان تزيل، وفقاح اللتزاماتها بموجة معالدة الصأأأأأأأداقة  (1)” 
، وبأالوسأأأأأأأأأأأأأأائأل التر تختأارلأا، 1955والعالقأات االقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة والحقو  القيصأأأأأأأأأأأأأأليأة لعأاي 

والتر تعرقحل التصأأأد ر   2018ايار/ما و  8ع بات تيشأأأل عر التدابير المعلر عيها فر  ان
 الحر دل  اراضر جمهورية د ران اإسالمية:

 لمدوية واألجهزة الطخية؛ ‘1’ 

 واألغمية والميتاات الزراعية؛ ‘2’ 

بعأأأد الخيع وقطع النيأأأار والمعأأأدات والخأأأدمأأأات المرتبطأأأة بهأأأا )بمأأأا فر ذلأأأغ خأأأدمأأأات مأأأا  ‘3’ 
 والصيانة والتصلي  واعمال المعا ية( الال مة لسالمة الطيران المدنر؛ ]ععع[

ياأة عل  الواليأات المتحأدة األمريكيأة ان تكفأل مي  التصأأأأأأأأأأأأأأاري  والرخص الال مأة وعأدي  (2) 
دخضأأأأأأأأاع المدفوعات وغيرلا مر التحويالت المالية ألن قيود مر حيث صأأأأأأأألتها بالسأأأأأأأألع  

 ع(“1ا فر اليقطة )والخدمات المشار دليه
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نيسأأأأأأأأأأأأأأان/ابريل   10، حددت المحكمة  ومر 2018تشأأأأأأأأأأأأأأرير األول/اكتوبر  10وبموجة امر مؤرخ  - 187
، عل  التوالر، اجليور إ داع جمهورية د ران اإسأأأأأأأأأأالمية مممرتها وإ داع 2019تشأأأأأأأأأأرير األول/اكتوبر  10 و

 الواليات المتحدة األمريكية مممرتها المضادةع

، طلة الوميل المشأأأأارك لامهورية د ران اإسأأأأالمية 2019نيسأأأأان/ابريل  1سأأأأالة مؤرخة وبموجة ر  - 188
د اجل د داع المممرة لمدة شأأأأأأأأهر ونصأأأأأأأأ  الشأأأأأأأأهرع   دل  المحكمة، ألسأأأأأأأأباب مخّيية فر تلغ الرسأأأأأأأأالة، ان تمدّح

د رئيس المحكمأة، بموجأة امر مؤرخ  ونظراح    يسأأأأأأأأأأأأأأان/ن 8لعأدي اعتراض الواليأات المتحأدة عل  لأما الطلأة، مأدَّ
، عل  التوالر، األجلير المحأدد ر  2020مأانون الثأانر/ يأا ر  10و   2019ايأار/مأا و  24، حت  2019ابريأل 

إ داع مممرة جمهورية د ران اإسأأالمية والمممرة المضأأادة للواليات المتحدةع وقدم  جمهورية د ران اإسأأالمية  
د عل  لما اليحوع  مممرتها فر غضون األجل الممدَّ

، قدم  الواليات المتحدة دفوعاح ابتدائية بشأألن عدي اختصأأام المحكمة  2019آب/اغسأأطس   23ر وف  - 189
 وعدي مقخولية العريضةع وعمال بلحكاي الئحة المحكمة، ُعلق  بملغ دجراءات اليظر فر موضوع الدعو ع 

األول/ديسأأمخر  مانون   23، حدد رئيس المحكمة تاريخ 2019آب/اغسأأطس  26وبموجة امر مؤرخ  - 190
اجالح إ داع جمهورية د ران اإسأالمية بياناح خطياح بمالحظاتها واسأتيتاجاتها بشألن الدفوع االبتدائية التر   2019

 قدمتها الواليات المتحدةع وقدم  جمهورية د ران اإسالمية بيانها فر غضون المهلة الزميية المحددةع

ية مخصأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأة لليظر فر الدفوع االبتدائية فر الفترة ومر المزمع ان ُتعقد جلسأأأأأأأأأأات اسأأأأأأأأأأتماع علي - 191
 ع2020ا لول/سختمخر  21دل   14 مر
 

 نقل سفارة الواليات المتحدة إلي القدس )فلسطين ضد الواليات المتحدة األمريكية( - 15 
، اودع  دولة فلسأأأأأطير عريضأأأأأة دقامة دعو  ضأأأأأد الواليات المتحدة 2018ا لول/سأأأأأختمخر  28فر  - 192

ع 1961نيسأأان/ابريل  18ا عة بشأألن انتهاكات مزعومة التفاقية فيييا للعالقات الدبلوماسأأية المؤرخة تتعلق بمي
بالقدس    2017مانون األول/ديسأأأأأأأأأأأمخر  6واشأأأأأأأأأأأير فر العريضأأأأأأأأأأأة دل  ان رئيس الواليات المتحدة اعترأ فر 

القدسع ثم ُدشأأأأأي  عاصأأأأأمة إسأأأأأرائيل واعلر عر نقل سأأأأأفارة الواليات المتحدة فر دسأأأأأرائيل مر تل ابية دل  
ع ودفع  دولة فلسأأأأأأأأأأطير بلن اتفاقية فيييا تيص عل  ان البعثة 2018ايار/ما و  14السأأأأأأأأأأفارة فر القدس فر 

الدبلوماسأية للدولة المعتمحدة ياة دقامتها عل  اراضأر الدولة المعتمد لد هاع وفر ران دولة فلسأطير، وباليظر  
ت المتحدة فر دسأأأرائيل دل  القدس يشأأأكل انتهاكاح التفاقية دل  الوضأأأع الخام للقدس، فون ”نقل سأأأفارة الواليا

فيييا“ع والتمسأأأ  دولة فلسأأأطير فر نهاية عريضأأأتها مر المحكمة ان ُتسأأأال لما االنتهاك، وان تلمر الواليات 
المتحأدة بوضأأأأأأأأأأأأأأع حأد لأه، وان تتخأم جميع التأدابير الال مأة للتقيأد بمأا عليهأا مر التزامأات، وان تقأدي تألكيأدات 

بعدي تكرار سأأأألومها غير المشأأأأروعع وإقامة اختصأأأأام المحكمة، دفع المدعر بالمادة األول  مر   وضأأأأمانات
 الخروتومول االختيارن التفاقية فيييا المتعلق بالتسوية اإلزامية للميا عاتع

وابلغ  الواليات المتحدة المحكمَة بلنها ال تعتخر نفسأأأأأأأأأأأأأأها ملزمة بعالقة تعاقدية مع الطرأ المدعر  - 193
بموجة اتفاقية فيييا للعالقات الدبلوماسأأية او بروتومول التوقيع االختيارن الملحق باالتفاقية المتعلق بالتسأأوية  
اإلزامية للميا عاتع ومر ثم، خلصأ  الواليات المتحدة دل  انها تعتخر ان مر الواضأ  ان المحكمة تفتقر دل  

 الادول العايع االختصام لليظر فر العريضة وانه  يبغر حمأ القضية مر
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، قررت المحكمة ان تتياول وثائُق المرافعات 2018تشأأأأأأأأأأرير الثانر/نوفمخر  15وبموجة امر مؤرخ  - 194
ايأأار/مأأا و   15الخطيأأة فر القضأأأأأأأأأأأأأأيأأة اوالح اختصأأأأأأأأأأأأأأأاَم المحكمأأة ومقخوليأأة العريضأأأأأأأأأأأأأأأةع وقأأد حأأدَّدت  ومر 

 داع دولة فلسأأأأطير مممرتها والواليات  ، عل  التوالر، المهلتير الزمييتير إ2019تشأأأأرير الثانر/نوفمخر  15 و
 المتحدة األمريكية مممرتها المضادةع وقد اودع  دولة فلسطير مممرتها فر غضون المهلة الزميية المحددةع

 
 مطالبة غواتيماال ب راض وجزر ومناطق بحرية )غواتيماال/بليز( - 16 

غواتيماال وبليز عر طريق اتفا    ، ُعرضأأأأأأأأأأأ  عل  المحكمة ميا عة بير2019حزيران/ ونيه  7فر  - 195
مر االتفأا  الخأام، طلأة الطرفأان دل  المحكمأة ان تخأ ، وفقأاح لقواعأد القأانون   2و  1خأامع ووفقأاح للمأادتير 

مر نظأأامهأأا األسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأر، فر جميع   38مر المأأادة  1الأأدولر المعمول بهأأا عل  اليحو المحأأدد فر الفقرة 
يماال ضأأد بليز فر بعض األراضأأر والازر وان مسأأاحة بحرية تيشأأل المطالبات القانونية التر طالخ  بها غوات

 عيها، وان تخيّحر ما لر حقو  مل مر الطرفير فر تلغ األراضر والمياطق وحدود مل ميهاع

 2020حزيران/ ونيأأأأه  8، حأأأأددت المحكمأأأأة  ومر 2019حزيران/ ونيأأأأه  18وبموجأأأأة امر مؤرخ  - 196
 اَجلير إ داع غواتيماال مممرتها وإ داع بليز مممرتها المضادةع، عل  التوالر، 2021حزيران/ ونيه  8 و

، اجل  المحكمة، اسأأتاابة لطلة غواتيماال تمد د اجل 2020نيسأأان/ابريل  22وبموجة امر مؤرخ  - 197
، ومملغ فر ضأأأأأأأأأأوء اآلراء التر اعرب  عيها بليز فر لما الصأأأأأأأأأأدد،  19-تقديم المممرة بسأأأأأأأأأأخة جائحة موفيد

، وإ أأداع بليز مأأممرتهأأا  2020مأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمخر  8 ر إ أأداع غواتيمأأاال مأأممرتهأأا دل  الموعأأد ر المحأأدد
 ع2022حزيران/ ونيه  8المضادة دل  

 
 تطايق اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها )غامايا ضد ميانمار( - 17 

لمحكمة عريضأأأأة دقامة دعو  ضأأأأد ، اودع  غامخيا لد  قلم ا2019تشأأأأرير الثانر/نوفمخر  11فر  - 198
مأانون   9ميأانمأار بشأأأأأأأأأأأأأألن انتهأاكأات مزعومأة التفأاقيأة ميع جريمأة اإبأادة الامأاعيأة والمعأاقبأة عليهأا المؤرخأة 

ع وتؤمد غامخيا ان جين ميانمار )المعروأ باسأأأأأأأم ”التاتماداو“( وقوات امر اخر  فر  1948األول/ديسأأأأأأأمخر 
تفاقية ضأأأأد جماعة الروليينياع والتمسأأأأ  غامخيا بشأأأأكل خام فر  الخلد قد ارتكخ  اعماال تشأأأأكل انتهاكات لال

عريضأأأأأأأتها مر المحكمة ان تقرر وتعلر ان ميانمار قد اخل  بالتزاماتها بموجة لمو االتفاقية، وان تيهر فورا  
ان فعل غير مشأأأأأأأأأروع دولياح، وان عليها ان تفر بالتزاماتها المتعلقة باخر الضأأأأأأأأأرر المن تعرض له ضأأأأأأأأأحايا  

الامأأاعيأأة الميتمون دل  جمأأاعأأة الروليينيأأا، وان عليهأأا ان تقأأدي تأألكيأأدات وضأأأأأأأأأأأأأأمأأانأأات بعأأدي تكرار  اإبأأادة 
مر   1انتهاكاتها لالتفاقيةع وإقامة اختصأأأأأأأام المحكمة فر لما اليزاع، يعتزي الطرأ المدعر ان  دفع بالفقرة 

 الدولتان طرأ فيهاع  مر اليظاي األساسر للمحكمة والمادة التاسعة مر االتفاقية، التر  36المادة 

ومان  العريضأأأأأة مشأأأأأفوعة بطلة لإلشأأأأأارة بتدابير تحفظية لحماية حقو  جماعة الروليينيا وحقو    - 199
 غامخيا بموجة االتفاقيةع

جلسأأأات اسأأأتماع عليية مخصأأأصأأأة   2019مانون األول/ديسأأأمخر   12دل   10وُعقدت فر الفترة مر  - 200
 لليظر فر طلة اإشارة بتدابير تحفظية المن قدمته غامخياع  

 ، اصدرت المحكمة امراح جاء فر ميطوقه ما  لر: 2020مانون الثانر/ يا ر  23وفر  - 201

 ”لهمو األسباب،  
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 فون المحكمة، 

 خاذ التدابير التحفظية التالية: تشير بات 

 باإجماع، (1) 

ان تتخأأم جمهوريأأة اتحأأاد ميأأانمأأار، وفقأأا اللتزامأأاتهأأا بموجأأة اتفأأاقيأأة ميع جريمأأة اإبأأادة الامأأاعيأأة   
والمعأاقبأة عليهأا، جميَع التأدابير الممكيأة مر اجأل ميع ارتكأاب ان فعأل مر األفعأال التر تشأأأأأأأأأأأأأأير دليهأا المأادة 

 ضد اعضاء جماعة الروليينيا الموجود ر عل  اراضيها، وعل  وجه الخصوم: الثانية مر االتفاقية

 قتل افراد الاماعة؛ )ا( 

 دلحا  اذ  جسدن او عقلر جسيم بلفراد مر الاماعة؛ )ب( 

 دخضاع الاماعة، عمدا، لظروأ معيشية  راد بها تدميرلا المادن مليا او جزئيا؛ و )ا( 

 األطفال داخل الاماعة؛فرض تدابير تستهدأ ميع دنااب  )د( 

 باإجماع، (2) 

ان تكفل جمهورية اتحاد ميانمار عدَي ارتكاب وحداتها العسأأأأأأأأكرية، او ان وحدة مسأأأأأأأألحة غير نظامية قد   
نفوذلا،   تخضأأع لسأألطتها او تسأأتفيد مر دعمها او تيظيمها، او ان شأأخص قد يكون تح  سأأيطرتها او سأألطتها او 

وعدي   ( اعالو، 1الروليينيا الموجود ر عل  اراضأأأأأأأيها، ايا مر األفعال المحددة فر اليقطة ) ضأأأأأأأد اعضأأأأأأأاء جماعة  
المشأأأأأأارمة فر مؤامرة الرتكاب دبادة جماعية، او التحريض بشأأأأأأكل مباشأأأأأأر وعليا عل  ارتكاب دبادة جماعية،  

 المشارمة فيها او التواطؤ فر ارتكابها؛ او

 باإجماع، (3) 

ميأانمأار تأدابير فعأالأة لميع دتالأ األدلأة المتعلقأة بأاألفعأال المزعومأة التر ان تتخأم جمهوريأة اتحأاد  
تدخل فر نطا  المادة الثانية مر اتفاقية ميع جريمة اإبادة الاماعية والمعاقبة عليها، وضأأأأأأمان الحفاظ عل   

 تلغ األدلة؛ 

 باإجماع،  (4) 

تدابير المتخمة لتيفيم لما األمر فر غضأأأأأأأون  ان تقدي جمهورية اتحاد ميانمار للمحكمة تقريرا عر جميع ال  
 ع “ اربعة اشهر مر تاريخ صدور األمر، ثم مل ستة اشهر دل  ان تصدر المحكمة قرارلا اليهائر بشلن القضية 

ومان  ليئة المحكمة مؤلفة عل  اليحو التالر: السأيد  وسأ ، الرئيس؛ والسأيدة شأون، نائبة الرئيس؛  
و،  والقضأاة السأادة تومكا، وابرالا ي، وبيونة، ومانسأادو ترييدادن، والسأيدة دوُنهيو، والسأيد غايا، والسأيدة سأيخوتحيدح

ر، ومراوفورد، وغيفورجيان، وسأأأأأأالي، وإ واسأأأأأأاوا؛ والسأأأأأأيدة بيالن والسأأأأأأيد مريس،   والسأأأأأأادة بهاندارن، وروبيسأأأأأأُ
 القاضية والقاضر المخصصان؛ ورئيس قلم المحكمة، السيد غوتييهع

  تمو / 23، حأأأأددت المحكمأأأأة  ومر 2020مأأأأانون الثأأأأانر/ يأأأأا ر  23مؤرخ وبموجأأأأة امر آخر  - 202
، عل  التوالر، اَجلير إ أداع غأامخيأا مأممرتهأا وإ أداع ميأانمأار  2021مأانون الثأانر/ يأا ر  25و  2020  وليأه

 المضادةع مممرتها
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ضأوء اآلراء  ، ومملغ فر19-واسأتاابة لطلة مر غامخيا بتلجيل د داع مممرتها بسأخة جائحة موفيد - 203
، 2020ايار/ما و  18التر اعرب  عيها ميانمار بشأألن لما الطلة، مددت المحكمة، بموجة امر صأأادر فر 

، واجل د داع ميانمار مممرتها المضأأأأأأأادة دل  2020تشأأأأأأأرير األول/اكتوبر  23اجل د داع غامخيا مممرتها دل   
 ع2021تمو / وليه  23
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 الفصل السادس 
 وأنشطة أخرى  الزيارات إلي المحكمة   

 الزيارات - 1 

 خالل الفترة قيد االستعراض، رحخ  المحكمة فر مقرلا بعدد مخير مر الشخصيات المرموقةع - 204

بزيارة  ، قام  رئيسأأأأة الامعية العامة ماريا فرناندا دسأأأأخييو ا غارسأأأأيس2019ا لول/سأأأأختمخر  3وفر  - 205
دل  المحكمةع ومان فر اسأأأأأأت بال الرئيسأأأأأأة رئيس المحكمة ونائبة الرئيس ورئيس قلم المحكمةع واتاح  الزيارة 
الفرصأة لتبادل لرراء بشألن مواضأيع مختلفة، مر بييها العدالة الدولية، وعمل المحكمة، والقضأايا المدرجة فر  

هم الهيئتيرع وفر نهأايأة اللقأاء، ُدعيأ  الرئيسأأأأأأأأأأأأأأة دل  جأدولهأا، وعالقتهأا بأالامعيأة، والمسأأأأأأأأأأأأأأائأل األخر  التر ت
 التوقيع عل  متاب ضيوأ المحكمةع  

واسأتقخل  المحكمة ايضأا الشأخصأيات والوفود التالية: و ير الخارجية التونسأر خميس الاهيياون فر  - 206
؛ 2019نوفمخر /تشأأأأرير الثانر  22؛ ووفد مر الدائرة األوروبية للشأأأأؤون الخارجية فر 2019ا لول/سأأأأختمخر  2

والمد ر العاي للشأأأأأأأأأؤون القانونية بو ارة الخارجية السأأأأأأأأأويدية ورئيس الوفد السأأأأأأأأأويدن دل  الدورة الثامية عشأأأأأأأأأرة  
لامعية الدول األطراأ فر نظاي روما األسأأأاسأأأر للمحكمة الايائية الدولية السأأأيد مارل ماغيوس نيسأأأر، المن  

؛ ورئيس  2019مانون األول/ديسأأأأأأأأمخر   16رموفيتن، فر رافقته سأأأأأأأأفيرة السأأأأأأأأويد لد  لوليدا السأأأأأأأأيدة انيكا ما
المحكمة العليا فر مالطة السأأأأأأأأأأأيد جو يف ا وباردن، المن رافقته سأأأأأأأأأأأفيرة مالطة لد  لوليدا السأأأأأأأأأأأيدة مارلير  

؛ ورئيس المحكمة العليا للفلخير السأأأأيد د وسأأأأدادو يع بيرالتا، المن  2020مانون الثانر/ يا ر  22بونيسأأأأر، فر 
 ع 2020آذار/مارس  5خير لد  لوليدا السيد خايمر فيكتور ليدا، فر رافقه سفير الفل

 
 األنشطة األخرى  - 2 

اسأأأتقخل ايضأأأا الرئيُس واعضأأأاُء المحكمة اآلخرون ورئيس قلم المحكمة وبعض موظفر قلم المحكمة   - 207
يم عروض عر دور  العد َد مر األكاديميير والباحثير والمحامير والصأأحفييرع ومان  لمو الزيارات فرصأأة لتقد

المحكمة وسأأأأير عملهاع مما عقد الرئيس واعضأأأأاء المحكمة ورئيس قلم المحكمة عدة مؤتمرات خالل رحالتهم  
 دل  بلدان مختلفة بدعوة مر الحكومات والمؤسسات القضائية واألكاديميير وغيرلمع  

يداد، باسأأأم المحكمة،  ، شأأأارك القاضأأأيان ابرالاي ومانسأأأادو تري2019تشأأأرير األول/اكتوبر  10وفر  - 208
فر حفل د داع نسأأأأأأأخ رقمية مر األرشأأأأأأأيف الرسأأأأأأأمر لمحكمة نورمخري العسأأأأأأأكرية الدولية فر ميظمة اليصأأأأأأأة  
التأممأارن للمحرقأة فر بأاريسع وقأامأ  المحكمأة، بأالتعأاون مع ميظمأة اليصأأأأأأأأأأأأأأأة التأممأارن للمحرقأة ومتح   

تية لالسأأأأأأأأأأأات تلغ المحكمة واألفالي  الواليات المتحدة التممارن للهولوموسأأأأأأأأأأأ ، برقمية التسأأأأأأأأأأأايالت الصأأأأأأأأأأأو 
 المستخدمة مدليلع  

، اسأأأأأأأأأأأأتقخل  2019ا لول/سأأأأأأأأأأأأختمخر  22وفر دطار ” وي اللان الدولر“ المن صأأأأأأأأأأأأادأ  وي األحد  - 209
المحكمة العد د مر الزوارع ومان  تلغ المرة الثانية عشأأأأأأأأأرة التر تشأأأأأأأأأارك المحكمة فر لمو المياسأأأأأأأأأبةع ولر  

دية اللان وترمر دل  تعريف الامهور بالميظمات الدولية الموجود مقرلا فر  مياسأأأأأأأبة تيظم باالشأأأأأأأتراك مع بل
  المد ية والميطقة المااورةع وقدم  ددارة اإعالي عروضاح عر المحكمة واجاب  عل  اسئلة الزوارع
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 الفصل السابع 
 منشورات المحكمة وتعريف الجمهور بالمحكمة   

 المنشورات - 1 

عل  حكومات جميع الدول التر يحق لها المثول امامها، وعل  الميظمات   تو ع ميشأأأأورات المحكمة - 210
الدولية والمكتبات القانونية الكخر  فر العالم اجمعع وتو ع قائمة ماانية بهمو الميشأأأأأأأأأأأأأورات تصأأأأأأأأأأأأأدر باللغتير  

ثة للقائمة، ولر متاحة فر الموقع الشأأأأأبكر للمحكمة تح   الفرنسأأأأأية واإنكليزيةع وُنشأأأأأرت نسأأأأأخة ميقحة ومحدَّ
 “عPublicationsالعيوان ”

وتضأأأأأم ميشأأأأأورات المحكمة عدة ماموعاتع وتصأأأأأدر الماموعتان التاليتان سأأأأأيوياح: تقارير األحكاي  - 211
( )تيشأأأأأر فر مراسأأأأأات  Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnancesوالفتاو  واألوامر )

 (عAnnuaireمستقلة وفر مالد واحد(، والحولية )

اثياء دعداد لما التقريرع اما الحولية،    2019وقد صأأأأأأأأأأأأأدر مالدا تقارير األحكاي والفتاو  واألوامر لعاي  - 212
، وصأأأدرت للمرة األول  فر صأأأيغةي ثيائيةح اللغةع وسأأأتصأأأدر  2014- 2013فقد اعيد تصأأأميمها بالكامل فر الفترة 

ل اليصأأأأأأأأأأأأأأ  األول مر خال  2020- 2019وحوليأأأأأة الفترة  2020خالل عأأأأأاي  2019- 2018حوليأأأأأة الفترة 
 ع 2021 عاي 

وتيشأأر المحكمة ايضأأاح نسأأخاح مطخوعة مزدوجة اللغة لمسأأتيدات دقامة الدعاو  فر قضأأايا الميا عات  - 213
المعروضأأأأة عليها )عرائض دقامة الدعاو  واالتفاقات الخاصأأأأة(، وعرائض اإذن بالتدخل، وإعالنات التدخل،  

وطلبات اإفتاء التر تتلقالاع وخالل الفترة المشأمولة بالتقرير، ُعرضأ  عل   وطلبات اإشأارة بتدابير تحفظية، 
مة بشلنهاع7المحكمة قضية محل نزاع جد دة )انظر الفقرة   (، ونشرت عريضة دقامة الدعاو  المقدَّ

مة دل  المحكمة فر قضية مر القضايا بعد مستيدات رف - 214 ع وُتيشر المرافعات وغيرلا مر الوثائق المقدَّ
(ع  Mémoires, plaidoiries et documents)  المممرات والمرافعات الشفوية والوثائقالدعو  فر ماموعة  

وتتي  مالأدات لأمو الماموعأة، التر تشأأأأأأأأأأأأأأمأل اليصأأأأأأأأأأأأأأوم الكأاملأة للمرافعأات الخطيأة، بمأا فر ذلأغ مرفقأاتهأا  
واأ عل  الحاج التر والمحاضأأأأر الحرفية لالسأأأأات االسأأأأتماع العليية، الفرصأأأأة للممارسأأأأير لالطالع بشأأأأكل 

 تقدمها األطراأع وقد ُنشر عشرون مالدا مر لمو الماموعة فر الفترة المشمولة بهما التقريرع

 Actes et documents relatifs) اليصأأوم والوثائق المتعلقة بتيظيم المحكمةوضأأمر سأألسأألة  - 215

à l’organisation de la Courها وسأير اعمالها وممارسأاتها  (، تيشأر المحكمة الصأكوك التر تحكم تيظيم
( التر تشمل التوجيهات اإجرائية التر 6احدب طبعة لها )الطبعة رقم    2007القضائيةع وقد صدرت فر عاي 

اعتمدتها المحكمةع وتتوفر طبعة مسأأأتيسأأأخة مسأأأتقلة لالئحة المحكمة بالفرنسأأأية واإنكليزية، بصأأأيغتها المعدلة  
ايضأأأأأا االطالع عل  لمو الوثائق عل  الموقع الشأأأأأبكر للمحكمة   ع ويمكر2000مانون األول/ديسأأأأأمخر  5فر 

“ )الوثائق األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأية(ع ويمكر االطالع ايضأأأأأأأأاح عل  ترجمات غير  Documents de baseتح  عيوان ”
 رسمية لالئحة المحكمة باللغات الرسمية األخر  لممم المتحدة فر الموقع الشبكر للمحكمةع

 وملخصات لقراراتهاع وتصدر المحكمة نشرات صحفية - 216
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 المحكمة الدائمة للعدالة الدوليةمتاب خام مصأور فر طبعة فاخرة بعيوان   2012وصأدر فر عاي  - 217
(La Cour permanente de Justice internationale  ع وقد اصأدر قلم المحكمة لما الميشأور باللغات)

لتسأأأعير إنشأأأاء سأأألفهاع وُيضأأأاأ لما الميشأأأور دل  الفرنسأأأية واإنكليزية واإسأأأبانية احتفاال بالممر  السأأأيوية ا
ع وبمياسأأأأأأأبة الممر   2006(، المن ُنشأأأأأأأر فر عاي Beau Livre”الكتاب المصأأأأأأأور لمحكمة العدل الدولية“ )

السأأيوية السأأبعير إنشأأاء المحكمة، ُنشأأرت ايضأأا نسأأخة مسأأتكملة مر لما الكتاب، دضأأافة دل  متية مصأأور  
 (ع ans de la Cour en photos 70عاماح“ ) 70بعيوان ”المحكمة فر صور عل  مد  

وتيشأأأر المحكمة ايضأأأا دليال  هدأ دل  تيسأأأير فهم افضأأأل لتاريخ المحكمة وتيظيمها واختصأأأاصأأأها   - 218
 2019وإجراءاتها واجتهادلا القضأأأأائرع وقد صأأأأدرت طبعة جد دة مر لما الدليل فر اليصأأأأ  الثانر مر عاي 

 باللغتير الرسميتير للمحكمةع

وتيشأأر المحكمة ايضأأا متيباح للمعلومات العامة فر شأأكل ”اسأأئلة واجوبة“، وتتوفر نسأأخة محدثة ميه  - 219
باللغتير الفرنسأية واإنكليزية، دضأافة دل  مطوية عر المحكمة متاحة باللغات الرسأمية السأ  للميظمة وباللغة  

االقتضأاء وبونتاا الكميات المطلوبة   الهوليديةع وتسأم  الطباعة الداخلية بتعد ل محتو  الكتية والمطوية عيد
 بتكلفة ميخفضةع

وختاماح،  تعاون قلم المحكمة مع األمانة العامة بتزويدلا بملخصأأات قرارات المحكمة، التر يصأأدرلا   - 220
باللغتير الفرنسأية واإنكليزية، مر اجل ترجمتها ونشأرلا باميع اللغات الرسأمية األخر  لممم المتحدةع ويؤدن  

بكل لغة مر لمو اللغات وظيفة تعليمية حيوية فر مل   لموجز األحكاي والفتاو  واألوامرمانة العامة نشأأأأأأأأأأر األ
انحاء العالم، ويوفر للامهور العريض فرصأاح اكخر بكثير لالطالع عل  الم مضأامير احكاي المحكمة المتاحة  

 باللغتير الفرنسية واإنكليزية فقطع
 

 بالمحكمةالفيلم الخاص  - 2 

احتفأاال بالممر  السأأأأأأأأأأأأأأيوية السأأأأأأأأأأأأأأبعير إنشأأأأأأأأأأأأأأاء المحكمأة، قاي قلم المحكمأة بتحأد ث الفيلم الخام   - 221
بالمحكمةع ولما الفيلم متا  مااناح، فر دطار االسأأأأتخداي غير الهادأ لتحقيق الرب ، باللغات الرسأأأأمية السأأأأ  

ة األمم المتحأدة التلفزيونيأة عخر اإنترنأ ع لممم المتحأدة فر الموقع الشأأأأأأأأأأأأأأبكر الاأد أد للمحكمأة ومأملأغ فر قيأا
 ولو متا  ايضاح بالعد د مر اللغات األخر  عل  قياة المحكمة فر موقع  وتيوبع

 
 الموارد والخدمات اإللكترونية  - 3 

، تم تحأد ثأه بأانتظأاي ليعكس  2017ميأم دطال  الموقع الشأأأأأأأأأأأأأأبكر الاأد أد للمحكمأة فر حزيران/ ونيأه  - 222
دة للمحكمة، والمسأأتادات القضأأائية الطارئة عل  القضأأايا المعروضأأة عليها، ومواعيد جلسأأات  التشأأكيلة الاد 

 االستماع العليية، والموارد المتاحة للامهور، مثل الميشوراتع 

، اطلق  المحكمة تطخيقاح لمجهزة المحمولةع ولما التطخيق الماانر، المسأأأأم   2019وفر ايار/ما و  - 223
”CIJ-ICJسأأأأأتخدمير بمواكبة انشأأأأأطة المحكمة بلغتيها الرسأأأأأميتير عر طريق توفير المعلومات  “، يسأأأأأم  للم

األسأأأأأأأاسأأأأأأأية عر المحكمة، بما فر ذلغ القضأأأأأأأايا المعلقة او المغلقة، والقرارات واليشأأأأأأأرات الصأأأأأأأحفية وجدول  
األعمال فر المسأأتقخلع مما  تي  للمسأأتخدمير فرصأأة الحصأأول عل  معلومات فر حييها عر نشأأر قرار جد د 
او نشأرة صأحفية جد دة، ويتي  لممثلر وسأائط اإعالي تسأايل اسأمائهم للحصأول عل  وثائق اعتماد لحضأور  
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 10  000جلسأأأات االسأأأتماع وتالوة األحكاي فر الالسأأأات العلييةع وميم دصأأأدار التطخيق، تم تيزيله اكثر مر 
 ع2020مرةع وتم تحد ث لمو األداة فر حزيران/ ونيه 

فر الماضأأأأأأأأأر، تواصأأأأأأأأأل المحكمة تقديم تغطية ماملة، مباشأأأأأأأأأرة او غير مباشأأأأأأأأأرة، ومما مان الحال  - 224
لالسأأأأات اسأأأأتماعها العليية فر موقعها الشأأأأبكرع وتخث لمو األشأأأأرطة مملغ فر قياة األمم المتحدة التلفزيونية 

 عخر اإنترن ع

طلقته فر تشأأأرير ولزيادة دبرا  عملها، تواصأأأل المحكمة ايضأأأا اسأأأتخداي حسأأأابها عل  تويتر، المن ا - 225
، 2020تمو / وليه   31مشأأأأأأترك فر   60 000ع وقد بلغ عدد المشأأأأأأترمير فيه اكثر مر 2015الثانر/نوفمخر 
 فر المائة عر العاي السابقع   30بزيادة تااو ت 

ويسأتمر نشأر اإعالنات عر الوظائ  الشأاغرة واليشأرات الصأحفية والمعلومات األخر  فر صأفحة   - 226
والتر بلغ عأأدد المشأأأأأأأأأأأأأأترمير فيهأأا  2018، التر تم دطالقهأأا فر ايأأار/مأأا و LinkedInالمحكمأأة فر موقع 

 ، ان ما  زيد بلربعة اضعاأ عما مان عليه قخل عايع  2020تمو / وليه  31مشترك فر  75 000

، بلغ عدد المشأأأأأأأأترمير فر قياة المحكمة عل   وتيوب، التر تم دطالقها  2020تمو / وليه  31وفر  - 227
 فر المائة عر العاي السابقع   35مشترك، بزيادة فاق   6 000، حوال  2017األول/ديسمخر فر مانون 

 
 المتحف - 4 

عل   د األمير العاي لممم المتحدة آنماك   1999افُتت  متح  محكمة العدل الدولية رسأأأأأأأأأأأأمياح فر عاي  - 228
الوسأأأأأأأأأأأأائط فيه، اعاد خلفه  السأأأأأأأأأأأأيد موفر عيانع وفر اعقاب تاد د ماموعات المتح  وإنشأأأأأأأأأأأأاء معرض متعدد 

 بمياسبة الممر  السيوية السبعير إنشاء المحكمةع   2016نيسان/ابريل   20مون، افتتاحه فر    - بان مر   السيد 

ويرسأأأأأم المعرض، مر خالل مواد مر المحفوظات واعمال فيية وعروض سأأأأأمعية بصأأأأأرية، المراحل  - 229
الدولية، وميها محكمة العدل الدولية، الموجود مقرلا فر قصر السالي،  الرئيسية التر مر بها تطور الميظمات 

 وتتمثل وال تها فر مفالة تسوية الميا عات الدولية بالوسائل السلميةع

نقطأأأة  1907و  1899ويتخأأأم المعرض مر مؤتمرن السأأأأأأأأأأأأأأالي المعقود ر فر اللأأأان فر عأأأامر  - 230
ئمأة وتأاريخهأا ودورلأا، ثم  يتقأل دل  مرحلأة عصأأأأأأأأأأأأأأبأة األمم  انطال ، فيخيّحر اوال انشأأأأأأأأأأأأأأطأة محكمأة التحكيم الأدا

والمحكمة الدائمة للعدالة الدولية، فييتهر بتقديم بيان مفصأأأأأأأأأأأأأل لدور وانشأأأأأأأأأأأأأطة األمم المتحدة ومحكمة العدل  
 الدولية، التر تواصل اعمال المحكمة الدائمة للعدالة الدوليةع

ح  بشأكل متزا د مر اجل اسأت بال ماموعات  ويسأتخدي اعضأاء المحكمة وبعض موظفر قلمها المت - 231
 الزوار وتقديم ديضاحات لهم بشلن دور المحكمة وانشطتهاع
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 الفصل الثامن 
 مشروع قرار إلنشاء صندو  استئماني لارنامج الزمالء القضاة للمحكمة   

د مر مليات برنامج الزمالء القضاة لو ترتية  تي  للاامعات المهتمة مل عاي ترشي  خريايها الاد - 232
الحقو  لمتابعة تدريخهم فر سأيا  مهير فر المحكمة لمدة تسأعة اشأهرع ومما اشأار رئيس المحكمة فر ملمته  
اماي الامعية العامة فر العاي الماضأأأأأأأر، تر  المحكمة ان مر الضأأأأأأأرورن دنشأأأأأأأاء صأأأأأأأيدو  اسأأأأأأأتئمانر لهما  

يير الم ر يمكر ان يشأأأأارموا فيهع ومر المتوقع  الخرنامج مر اجل تعزيز التيوع الاغرافر واللغون للخخراء القانون
ان تقدي ماموعة مر الدول دل  الامعية العامة مشأأأأأأروع قرار إنشأأأأأأاء صأأأأأأيدو  اسأأأأأأتئمانر لهما الخرنامج فر  
الدورة الخامسأأأأأأأة والسأأأأأأأبعير، لكر تيظر فيه فر دطار بيد جدول األعمال المتعلق بالتقرير السأأأأأأأيون للمحكمةع  

 رة تل يدا مامال وتلمل ان تعتمد الامعية مشروع القرارعوتؤيد المحكمة لمو المباد
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 الفصل التاسع 
 الشؤون المالية للمحكمة   

 طريقة تغطية النفقات - 1 

مر اليظاي األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأر للمحكمة، ”تتحمل األمم المتحدة نفقات المحكمة عل  الوجه   33وفقا للمادة  - 233
ميزانيأأة المحكمأأة مأأدرجأأة فر ميزانيأأة األمم المتحأأدة، فأأون الأأدول  الأأمن تقررو الامعيأأة العأأامأأة“ع ولمأأا مأأانأأ  

 األعضاء تشترك فر نفقات مل ميهما بيفس اليسبة، وفقاح لادول األنصبة المقررة المن تحددو الامعيةع

ووفقأأاح للقأأاعأأدة المعمول بهأأا، تقيأأد المبأأالغ المتأألتيأأة مر االقتطأأاعأأات اإلزاميأأة مر مرتبأأات الموظفير   - 234
 ت الميشورات وإ رادات الفوائد، وما دل  ذلغ مر ائتمانات، مو رادات للميظمةعومخيعا
 

 صياغة الميزانية - 2 

مر التعليمات الميقحة لقلم المحكمة، يقوي رئيس القلم بوعداد مشأأأأأأأروع اولر   28دل   24وفقاح للمواد  - 235
يزانية واإدارة لليظر فيه، ثم عل   للميزانيةع وُيعرض لما المشأأأأأأأأأأأأأروع األولر عل  لاية المحكمة لشأأأأأأأأأأأأأؤون الم

 المحكمة بكامل ليئتها العتمادوع  

وبعد اعتماد مشأأأأأروع الميزانية، ُيحال دل  األمانة العامة إدراجه فر مشأأأأأروع ميزانية األمم المتحدةع  - 236
مسأأة للامعية  ثم تقوي اللاية االسأأتشأأارية لشأأؤون اإدارة والميزانية بدراسأأته، وبعد ذلغ ُيعرض عل  اللاية الخا

 العامةع واخيرا تعتمدو نهائيا الامعية فر جلسة عامة فر دطار المقررات المتعلقة بميزانية األمم المتحدةع
 

 تنفيذ الميزانية - 3 

رئيس قلم المحكمة مسأؤول عر تيفيم الميزانية؛ وتسأاعدو فر ذلغ دائرة للشأؤون الماليةع ويتعير عل   - 237
ت عل  اعتمادلا، وعل  وجه الخصأأأأوم، ياة عليه  رئيس القلم مفالة االسأأأأتخدا ي السأأأأليم لمموال التر صأأأأوّح

التحقق مر عدي تحمل ان نفقات ليسأأأأأ  لها اعتمادات فر الميزانيةع وله وحدو الحق فر الدخول فر التزامات 
اي بياناح باسم المحكمة، رلياح بلن تفويض ممكر للسلطةع وعمال بقرار اتخمته المحكمة، يحيل رئيس القلم بانتظ

 بالحسابات دل  لاية الميزانية والشؤون اإداريةع

ويقوي مالس مراجعر الحسأابات المن تعييه الامعية العامة بمراجعة حسأابات المحكمة سأيوياع وفر  - 238
 نهاية مل شهر، تقدي الحسابات المقفلة دل  األمانة العامة لممم المتحدةع

 
 العامة  )االعتمادات النهائية(، كما اعتمدتها الجمعية   2019- 2018لسنتين  الميزانية المنقحة للمحكمة لفترة ا   

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  الخرنامج

  أعضاء المحكمة  

 500 379 7 األجور 0393902

 900 884 بدالت لشت  اليفقات 0311025

 500 243 5 المعاشات التقاعدية 0311023
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  الخرنامج

  
 500 790 )القضاة المخصصون(بدل الوظيفة  0393909

 000 52 سفر اعضاء المحكمة فر مهاي رسمية 2042302

 300 16 الخخراء االستشاريون فر القضايا المعروضة عل  المحكمة 1410000

 700 366 14 المجموع الفرعي 

  قلم المحكمة

 000 530 18 الوظائ  الثابتة 0110000

 000 924 7 العامةتكاليف الموظفير  0200000

 800 558 التكاليف الطخية والتكاليف المرتبطة بها، بعد انتهاء الخدمة 1540000

 200 7 بدل التمثيل 0211014

 700 390 1 الموظفون المؤقتون لالجتماعات 1210000

 600 289 المساعدة المؤقتة العامة  1310000

 600 350 الخخراء االستشاريون  1410000

 500 142 العمل اإضافر 1510000

 300 44 السفر فر مهاي رسمية 2042302

 600 22 الضيافة الرسمية 0454501

 300 332 التدرية وإعادة التدرية 3010000

 600 592 29 المجموع الفرعي 

  دعم الارامج

 900 475 الترجمة الخارجية 3030000

 400 632 الطباعة 3050000

 700 505 1 خدمات تاهيز الخيانات 3070000

 400 268 3 استئاار وصيانة اماكر العمل 4010000

 700 251 استئاار األثاب والمعدات 4030000

 600 231 االتصاالت 4040000

 000 148 صيانة األثاب والمعدات 4060000

 100 132 خدمات متيوعة 4090000

 800 234 اللوا ي والمواد 5000000

 100 290 كتة المكتبة ولوا مها 5030000

 500 316 األثاب والمعدات 6000000

 000 153 اقتياء معدات التشغيل اآللر للمكاتة 6025041

 400 65 استخدال معدات التشغيل اآللر للمكاتة 6025042

 200 72 استخدال السيارات الرسمية للمحكمة 6040000

 800 777 7 المجموع الفرعي 

 100 737 51 المجموع 



A/75/4 
 

 

53/55 20-10413 

 

 )االعتمادات األولية(، كما اعتمدتها الجمعية العامة  2020ميزانية المحكمة لعام   

 )بدوالرات الواليات المتحدة(

  الخرنامج

  أعضاء المحكمة  

 700 821 3 األجور 0393902

 800 433 بدالت لشت  اليفقات 0311025

 400 519 2 المعاشات التقاعدية 0311023

 800 582 بدل الوظيفة )القضاة المخصصون( 0393909

 700 23 سفر اعضاء المحكمة فر مهاي رسمية 2042302

 400 381 7 المجموع الفرعي 

  قلم المحكمة

 600 849 9 الوظائ  الثابتة 0110000

 100 285 5 تكاليف الموظفير العامة 0200000

 800 248 والتكاليف المرتبطة بها، بعد انتهاء الخدمةالتكاليف الطخية  1540000

 600 3 بدل التمثيل 0211014

 200 853 الموظفون المؤقتون لالجتماعات 1210000

 600 137 المساعدة المؤقتة العامة  1310000

 300 68 الخخراء االستشاريون  1410000

 200 45 العمل اإضافر 1510000

 600 35 مهاي رسميةالسفر فر  2042302

 300 11 الضيافة الرسمية 0454501

 900 103 التدرية وإعادة التدرية 3010000

 500 124 المي  والتخرعات 8030000

 700 766 16 المجموع الفرعي 

  دعم الارامج

 800 264 الترجمة الخارجية 3030000

 800 309 الطباعة 3050000

 500 701 الخياناتخدمات تاهيز  3070000

 900 498 1 استئاار وصيانة اماكر العمل 4010000

 400 167 استئاار األثاب والمعدات 4030000

 100 151 االتصاالت 4040000

 400 148 صيانة األثاب والمعدات 4060000

 300 28 خدمات متيوعة 4090000

 600 191 اللوا ي والمواد 5000000

 600 134 المكتبة ولوا مهاكتة  5030000
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  الخرنامج

  
 300 56 األثاب والمعدات 6000000

 400 176 اقتياء معدات التشغيل اآللر للمكاتة 6025041

 300 168 استخدال معدات التشغيل اآللر للمكاتة 6025042

 400 997 3 المجموع الفرعي 

 500 145 28 المجموع 

  
ويمكر االطالع عل  معلومات اوف  عر اعمال المحكمة خالل الفترة المشأمولة بالتقرير فر موقعها   - 239

، التر 2020-2019حوليأأأة محكمأأأة العأأأدل الأأأدوليأأأة للفترة الشأأأأأأأأأأأأأأبكرع ويمكر االطالع عليهأأأا ايضأأأأأأأأأأأأأأأأا فر 
 الحقاع ستصدر

 
 رئيس محكمة العدل الدولية 

 يوسفعخد القون احمد  )توقيع(

 2020س آب/اغسط 1اللان، 
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 رئيس قلم المحكمة

دائرة شؤون 
 والموظفير اإدارة

دائرة تكيولوجيا 
المعلومات 
 واالتصاالت

دائرة تاهيز 
اليصوم 
 واالستيساخ

دائرة الوثائق 
 المحكمة ومكتبة

دائرة األمر 
 والمساعدة العامة

 دائرة الميشورات
الشؤون دائرة 

 المالية
دائرة المحفوظات 
 والفهرسة والتو يع

 ددارة اإعالي
ددارة الشؤون 
 اللغوية

ددارة الشؤون 
 القانونية

 ( مر اليظاي األساسر للمحكمة(2) 21رئيس قلم المحكمة )المادة 
 3-مساعد خام لرئيس القلم، أ

 مساعد شخصر لرئيس القلم، ر ر
 الموظفير، ر امساعد لشؤون 

 رئيس قلم المحكمةنائة 

 2-نائة رئيس قلم المحكمة، مد

 مساعد ددارن ليائة رئيس قلم المحكمة، ر ا

 5-فر المائة(، أ 25طخية اقدي، ي ي، دواي جزئر )

 3-فر المائة(، أ 25موظ  لرعاية الموظفير، ي ي، دواي جزئر )

رئيس اإدارة، امير قانونر 
 1-رئيسر، مد

 5-امييان اوالن، أ

 4-امياء، أ 3

 3-امير، أ

 3-موظ  قانونر، أ

موظفا قانونيا  15
 2-معاونا/كاتبا قضائيا، أ

 مساعد ددارن، ر ا
 

مساعد خام للرئيس، 
 3-أ

 

رئيس اإدارة، امير 
 5-اول، أ

مترجمير تحريريير/  7
 4-مراجعير، أ

مترجمير تحريريير،  9
 3-أ

 مساعد ددارن، ر ا

اإدارة، امير اول، رئيس 
 5-أ

موظ  لشؤون اإعالي، 
 3-أ

موظ  معاون لشؤون 
 2-اإعالي، أ

 مساعد ددارن، ر ا

 3-رئيس الدائرة، أ
مساعد لشؤون 
 المحفوظات، ر ر
 مفهرس، ر ا

مساعدان لشؤون 
 المحفوظات، ر ا

 4-رئيس الدائرة، أ
مساعد لشؤون 
 المحاسبة، ر ر

مساعد لشؤون المالية 
 )الميزانية(، ر ا

 4-رئيس الدائرة، أ
 3-معد نسخ/مصح ، أ
معد نسخ/مصح  

 2-معاون، أ

 3-رئيس الدائرة، أ

 حراس امر، ر ا 3

 ميسق، ر ا

 مساعد لشؤون الخريد، ر ا

 موظ  است بال، ر ا

 مساعد لشؤون الخرنامج، ر ا

 سائقان/ساعيان، ر ا

 4-رئيس الدائرة، أ

 2-امير مكتبة معاون، أ

مساعد ر لشؤون  3
 المكتبة، ر ا

 3-رئيس الدائرة، أ

مساعد لشؤون ددارة 
 الوثائق، ر ا

 مساعد تحرير، ر ا

مساعد ر لشؤون  5
 تاهيز اليصوم، ر ا

مساعدان لخدمات 
 الطباعة، ر ا

ي ي: مساعدان لشؤون 
 تاهيز اليصوم، ر ا

 4-رئيس الدائرة، أ

مخرمج/مد ر قواعد 
 2-بيانات، أ

تكيولوجيا مساعد لشؤون 
 المعلومات، ر ر

 مد ر الشبكات واليظم، ر ا

مساعد لشؤون نظم 
 المعلومات، ر ا

 مساعد امر المعلومات، ر ا

مساعد لشؤون تكيولوجيا 
 المعلومات، ر ا

 4-رئيس الدائرة، أ
 2-نائة رئيس الدائرة، أ

 مساعد ددارن اقدي، ر ر
 مساعد ددارن، ر ا

مساعد فريق، دواي جزئر 
 المائة(، ر افر  50)

 كتبة القضاة

 ميسقة الَكتبة، ر ر

 كاتة لرئيس المحكمة، ر ا

 كاتة ليائة رئيس المحكمة، ر ا

 ةع= وظيفة مر فئة الخدمات العامة، الرتبة الرئيسية؛ ر ا = وظيفة مر فئة الخدمات العامة، الرتة األخر ؛ ي ي = المساعدة المؤقتة العام ر ر المختصرات: ماتبا للقضاة، ر ا 12

151020    061020    20-10413 (A) 

*2010413* 

 

 


