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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 ع  23  ع

ع األنشطة المسلحة فر اراضر الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد اوغيدا(  - 2   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  23  ع

ميل بحري مر ساحل نيكاراغوا  200مسللة تعيير حدود الجرأ القاري بير نيكاراغوا وكولومبيا خارج نطاق  - 3  
ع )نيكاراغوا ضد كولومبيا(  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  25  ع

ع السيادية والمياطق البحرية فر البحر الكاريبر )نيكاراغوا ضد كولومبيا( االنتهاكات المزعومة للحقوق  - 4   ع ع  26  ع
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ع بعض األصول اإ رانية )جمهورية د ران اإسالمية ضد الواليات المتحدة األمريكية(  - 8   ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  31  ع

تطبيق االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإرلاب واالتفاقية الدولية للقضاء عل  جميع اشكال التمييز العيصري   - 9  
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 الفصل األول 
 موجز   

  
 عام عن العمل القضائي للمحكمة عرض   -   1 

خالل الفترة المشأأأمولة بالتقرير، شأأأهدت محكمة العدل الدولية مرة اخر  نشأأأاطا مكثفا بشأأأكل خا    - 1
، اصأأدرت المحكمة حكمها بشأألن الموضأأوع 2020كانون األول/ديسأأمبر   11شأأمل دصأأدار اربعة احكايع ففر 

  (،125- 115الفقرات   )انظر  يييا االسأأتوائية ضأأد فرنسأأا( بالحصأأانات والدعاو  الجيائية )غ فر القضأأية المتعلقة 
، اصأدرت حكمها بشألن مسأللة اختصأا  المحكمة فر القضأية المتعلقة 2020كانون األول/ديسأمبر   18وفر 

(ع  146-140)انظر الفقرات   )غيانا ضأأأد فيزويال(  1899تشأأأرير األول/اكتوبر   3بقرار التحكيم الصأأأادر فر 
، اصأأأأأدرت المحكمة حكمها بشأأأأألن الدفوع االبتدائية التر اثارتها الواليات المتحدة 2021شأأأأأباا/فبرا ر   3وفر 

باالنتهاكات المزعومة لمعالدة الصأأأأأأأأأأأأداقة والعالقات االقتصأأأأأأأأأأأأادية والحقوق  األمريكية فر القضأأأأأأأأأأأأية المتعلقة 
  (،166- 157)انظر الفقرات    مية ضأأد الواليات المتحدة األمريكية( )جمهورية د ران اإسأأال   1955القيصأألية لعاي 

شباا/فبرا ر، اصدرت حكمها بشلن الدفوع االبتدائية التر اثارتها اإمارات العربية المتحدة فر القضية    4وفر 
ية بتطبيق االتفاقية الدولية للقضأأأأاء عل  جميع اشأأأأكال التمييز العيصأأأأري )قطر ضأأأأد اإمارات العرب المتعلقة 
 (ع156-147)انظر الفقرات  المتحدة(

 وصدرت عر المحكمة او رئيسها تسعة اوامر ) رد بيانها فر ما  لر حسب الترتيب الزمير(: - 2

، قررت المحكمة، ان تتخم الترتيبات 2020ا لول/سأأأأأأأأأأأأبتمبر  8بموجب امر صأأأأأأأأأأأأادر فر  )ا( 
مر  1األسأأأأأأاسأأأأأأر والفقرة  مر نظامها 50الال مة لالسأأأأأأتعانة براي الل الخبرة، وفقا للمادة 

باألنشأأأأأأأأطة المسأأأأأأأألحة فر اراضأأأأأأأأر  مر الئحة المحكمة، فر القضأأأأأأأأية المتعلقة  67المادة 
 (؛83-73)انظر الفقرات  الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد اوغيدا(

، عييت المحكمة اربعة خبراء  2020تشأأأأأأرير األول/اكتوبر  12وبموجب امر صأأأأأأادر فر  )ب( 
باألنشطة المسلحة فر اراضر الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية  علقة  فر القضية المت 

 (؛83-73)انظر الفقرات   ضد اوغيدا(

، مأددت المحكمأة اجأل د أداع 2021كأانون الثأانر/ يأا ر    20وبموجأب امر صأأأأأأأأأأأأأأأادر فر   )ج( 
بتطبيق االتفاقية الدولية لقمع االتحاد الروسأأأأأأأأأأر ممكرته المضأأأأأأأأأأادة فر القضأأأأأأأأأأية المتعلقة 

مويل اإرلاب واالتفاقية الدولية للقضأأأأأاء عل  جميع اشأأأأأكال التمييز العيصأأأأأري )اوكرانيا  ت 
 (؛139-133)انظر الفقرات  ضد االتحاد الروسر(

، حأددت المحكمأة األجأل الأمي 2021كأانون الثأانر/ يأا ر    28وبموجأب امر صأأأأأأأأأأأأأأادر فر  )د( 
اجاتها بشأأأألن الدفوع  يمكر لغامبيا فر غضأأأأونه تقديم بيان خطر يضأأأأم مالحظاتها واسأأأأتيت 

بتطبيق اتفأاقيأة ميع جريمأة اإبأادة االبتأدائيأة التر اثأارتهأا ميأانمأار فر القضأأأأأأأأأأأأأأيأة المتعلقأة  
 ؛(180-174)انظر الفقرات   الجماعية والمعاقبة عليها )غامبيا ضد ميانمار(

، حددت المحكمة اجال جد دا إ داع  2021شأأأأأأأأأأأأأباا/فبرا ر   3وبموجب امر صأأأأأأأأأأأأأادر فر  )ه( 
باالنتهاكات المزعومة لمعالدة المتحدة ممكرتها المضأأأأأأأأأادة فر القضأأأأأأأأأية المتعلقة  الواليات 



A/76/4  

 

21-11074 6/54 

 

)جمهورية د ران اإسأالمية   1955الصأداقة والعالقات االقتصأادية والحقوق القيصألية لعاي 
 (؛166-157)انظر الفقرات  ضد الواليات المتحدة األمريكية(

لمحكمأأأة اجلير إ أأأداع غيأأأانأأأا  ، حأأأددت ا 2021آذار/مأأأارس    8وبموجأأأب امر صأأأأأأأأأأأأأأأادر فر   )و( 
التحكيم    بقرار وجمهورية فيزويال البوليفارية ممكرتها المضأأأأأأأأأأأأادة فر القضأأأأأأأأأأأأية المتعلقة   ممكرتها 

 (؛ 146- 140الفقرات  )انظر   )غيانا ضد فيزويال(   1899تشرير األول/اكتوبر    3الصادر فر  

، حددت المحكمة اجلير إ داع غيييا  2021نيسأأأأأأأأأأأان/ابريل   7وبموجب امر صأأأأأأأأأأأادر فر  ) ( 
بتعيير الحدود البرية االسأأأأأأتوائية ممكرتها وغابون ممكرتها المضأأأأأأادة فر القضأأأأأأية المتعلقة 

 (؛184-181)انظر الفقرات   والبحرية والسيادة عل  جزر )غابون/غيييا االستوائية(

، مددت رئيسأأأأأأأأأأأة المحكمة اجل د داع 2021زيران/ ونيه  ح 28وبموجب امر صأأأأأأأأأأأادر فر   )ح( 
تمويل  بتطبيق االتفاقية الدولية لقمعاالتحاد الروسر ممكرته المضادة فر القضية المتعلقة  

اإرلاب واالتفاقية الدولية للقضأأأأأأاء عل  جميع اشأأأأأأكال التمييز العيصأأأأأأري )اوكرانيا ضأأأأأأد  
 (؛139-133)انظر الفقرات  االتحاد الروسر(

، مأددت المحكمأة اجأل د أداع الواليأات 2021تمو / وليأه    21بموجأب امر صأأأأأأأأأأأأأأأادر فر  و  )ا( 
باالنتهاكات المزعومة لمعالدة الصأأأأأأداقة  المتحدة ممكرتها المضأأأأأأادة فر القضأأأأأأية المتعلقة 
)جمهورية د ران اإسأأأأأأالمية ضأأأأأأد    1955والعالقات االقتصأأأأأأادية والحقوق القيصأأأأأألية لعاي 

 (ع166-157نظر الفقرات )ا  الواليات المتحدة األمريكية(

وخالل الفترة المشأمولة بالتقرير، عقدت المحكمة جلسأات اسأتماع عليية بالفيد و او فر شأكل مختلط   - 3
 فر القضايا األربع التالية )حسب الترتيب الزمير(:

تطبيق االتفاقية الدولية للقضأاء عل  جميع اشأكال التمييز العيصأري )قطر ضأد اإمارات   )ا( 
، جلسأأأأأأأأأأأأأأأات اسأأأأأأأأأأأأأأتمأأاع معقودة بشأأأأأأأأأأأأأأألن الأأدفوع االبتأأدائيأأة التر اثأأارتهأأا لمتحأأدة(العربيأأة ا
  2020ا لول/سأأأأأأأأأأبتمبر   7آب/اغسأأأأأأأأأأطس دل   31العربية المتحدة فر الفترة مر  اإمارات
 (؛156-147الفقرات  )انظر

االنتهأاكأات المزعومأة لمعأالأدة الصأأأأأأأأأأأأأأداقأة والعالقأات االقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة والحقوق القيصأأأأأأأأأأأأأأليأة  )ب( 
، جلسأات اسأتماع ورية د ران اإسأالمية ضأد الواليات المتحدة األمريكية()جمه 1955 لعاي

دل    14معقودة بشأأأأأأأأأأأأأأأألن الأأدفوع االبتأأدائيأأة التر اثأأارتهأأا الواليأأات المتحأأدة فر الفترة مر  
 (؛166-157)انظر الفقرات  2020ا لول/سبتمبر   21

سأأأأأأأأأات اسأأأأأأأأأتماع ، جلتعيير الحدود البحرية فر المحيط الهيدي )الصأأأأأأأأأومال ضأأأأأأأأأد كيييا( )ج( 
  2021آذار/مأأأارس    18دل     15بشأأأأأأأأأأأأأأأأألن موضأأأأأأأأأأأأأأوع القضأأأأأأأأأأأأأأيأأأة فر الفترة مر   معقودة
 (؛108-101الفقرات  )انظر

، األنشأأأأأأأأطة المسأأأأأأأألحة فر اراضأأأأأأأأر الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضأأأأأأأأد اوغيدا( )د( 
 نيسأأأأأان/ 30دل   20جلسأأأأأات اسأأأأأتماع معقودة بشأأأأألن مسأأأأأللة التعويضأأأأأات فر الفترة مر 

 (ع83-73)انظر الفقرات  2021 ابريل
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تعيير الحدود وخالل الفترة المشأأأأأأأمولة بالتقرير، عرضأأأأأأأت عل  المحكمة قضأأأأأأأية ميا عة جد دة لر  - 4
 (ع184-181)انظر الفقرات  البرية والبحرية والسيادة عل  جزر )غابون/غيييا االستوائية(

 لر:  قضية   14الجدول العاي للمحكمة ، بلغ عدد القضايا المدرجة فر  2021تمو / وليه   31وحت    -   5

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

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

ميل بحري  200مسللة تعيير حدود الجرأ القاري بير نيكاراغوا وكولومبيا خارج نطاق   )ج( 
 ؛نيكاراغوا )نيكاراغوا ضد كولومبيا(مر ساحل 

البحر الكأأأأاريبر   )د(  للحقوق السأأأأأأأأأأأأأأيأأأأاديأأأأة والميأأأأاطق البحريأأأأة فر  المزعومأأأأة  االنتهأأأأاكأأأأات 
 ؛ضد كولومبيا( )نيكاراغوا

 ؛تعيير الحدود البحرية فر المحيط الهيدي )الصومال ضد كيييا( )ه( 

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

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

تطبيق االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإرلاب واالتفاقية الدولية للقضأأأاء عل  جميع اشأأأكال   )ح( 
 ؛التمييز العيصري )اوكرانيا ضد االتحاد الروسر(

 ؛)غيانا ضد فيزويال( 1899تشرير األول/اكتوبر  3تحكيم الصادر فر قرار ال )ا( 

االنتهأاكأات المزعومأة لمعأالأدة الصأأأأأأأأأأأأأأداقأة والعالقأات االقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة والحقوق القيصأأأأأأأأأأأأأأليأة  )ي( 
 ؛)جمهورية د ران اإسالمية ضد الواليات المتحدة األمريكية( 1955 لعاي

 ؛ر ضد الواليات المتحدة األمريكية(نقل سفارة الواليات المتحدة دل  القدس )فلسطي  )ك( 

 ؛مطالبة غواتيماال بلراض وجزر ومياطق بحرية )غواتيماال/بليز( )ل( 

 ؛تطبيق اتفاقية ميع جريمة اإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )غامبيا ضد ميانمار( )ي( 

 عاالستوائية(تعيير الحدود البرية والبحرية والسيادة عل  جزر )غابون/غيييا   )ن( 

وتتعلق قضأأايا الميا عات قيد اليظر بثالد دول مر مجموعة دول آسأأيا والمحيط الهادث، وثمانر دول   - 6
مر مجموعة دول امريكا الالتييية وميطقة البحر الكاريبر، وسأأأأأأأأبع دول مر مجموعة الدول األفريبية، واربع دول  

ة دول اوروبا الغربية ودول اخر ع ويدل تيوع االمتداد مر مجموعة دول اوروبا الشرقية، ودولة واحدة مر مجموع 
 المتحدةع  الجغرافر لهمو القضايا عل  الطابع العالمر الختصا  الجها  القضائر الرئيسر لألمم 

وتشأمل القضأايا المعروضأة عل  المحكمة طائفة واسأعة مر المواضأيع، مثل تعيير الحدود اإقليمية  - 7
سأأأية، وحقوق اإنسأأأان، وجبر الضأأأرر عر األفعال غير المشأأأروعة دوليا، وتفسأأأير والبحرية، والبعثات الدبلوما

وتطبيق المعالدات واالتفاقيات الدولية، وحماية البيئةع ويدل لما التيوع فر مواضأأأأأأأأأأيع القضأأأأأأأأأأايا عل  الطابع 
 العاي الختصا  المحكمةع
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ي عل  عدد مر المراحل،  والقضأأأأأأأأأأأأايا التر تعرضأأأأأأأأأأأأها الدول عل  المحكمة للبت فيها كثيرا ما تيطو  - 8
نتيجة شأأأأأأأأأروع األطراأ فر دجراءات فرعية كع داع دفوع ابتدائية بشأأأأأأأأألن عدي االختصأأأأأأأأأا  او عدي المقبولية 

 تقديم طلبات لإلشارة بتدابير تحفظية  تعير البت فيها عل  سبيل االستعجالع او

 وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، لم يقدي اي طلب فتو  دل  المحكمةع - 9

 
 استمرار النشاط المكثف للمحكمة  -   2 

شأأأأأهد حجم العمل المي تضأأأأأطلع به المحكمة  يادة كبيرة عل  مد  السأأأأأيوات العشأأأأأرير الماضأأأأأيةع  - 10
وتشأأأأأأأأأهد غزارة القضأأأأأأأأأايا الجد دة والقضأأأأأأأأأايا التر تم الفصأأأأأأأأأل فيها عل  حيوية المحكمة الدائبةع وباإضأأأأأأأأأافة  

 المحكمة بمراجعة دجراءاتها واساليب عملهاع االشتغال عل  القضايا قيد اليظر، تقوي دل 

الجأد أدة مر  11وفر دطأار لأمو العمليأة، اعتمأدت المحكمأة خالل الفترة المشأأأأأأأأأأأأأأمولأة بأالتقرير المأادة   - 11
القرار المتعلق بالممارسأأة القضأأائية الداخلية للمحكمةع وتيه لمو المادة عل  دنشأأاء لجية مخصأأصأأة، تتلل  

دة المحكمة فر رصأأأد تيفيم التدابير التحفظية التر تشأأأير بها المحكمةع وتدرس مر ثالثة قضأأأاة، تتول  مسأأأاع
اللجية المعلومات التر يقدمها األطراأ فر لما الصأدد، وتقدي تقارير دورية دل  المحكمة، وتوصأر بالخيارات  

ا اإجرائية  التر يمكر ان تلخم بهاع وقامت المحكمة ايضا بتعد ل احد األحكاي الميصو  عليها فر توجيهاته
والموجهة للدول التر تمثل امامها لكر تعمل بها، بغية معالجة مسأأأأأأللة تزا د مرفقات   2001المعتمدة فر عاي 

المرافعات الخطية واسأأأأأأأأأأأتطالتهاع وتيه الصأأأأأأأأأأأيغة المعدلة للتوجيه اإجرائر الثالث عل  ان عدد صأأأأأأأأأأأفحات  
 تقرر  لم   صأأأأأأأأأأأأأفحأأة فر المجموع، مأأا  750جأأاو   المرفقأأات التر  رفقهأأا طرأ مأأا بمأأمكراتأأه الخطيأأة  يبغر اال  ت 

 بالقضيةع   المحكمة، بياء عل  طلب احد األطراأ، ان لياك ما  برر تجاو  ذلك الحد، وفقا للمالبسات الخاصة 

وحرصًا عل  حسر سير العدالة، تعتمد المحكمة جداول  ميية مكثفة لجلسات االستماع والمداوالت،  - 12
قضأأأايا فر آن واحد والبتي فر اسأأأرع وقت ممكر فر اي دجراءات فرعية متصأأألة  مما  تيح لها اليظر فر عدة 

 بها، مثل طلبات اإشارة بتدابير تحفظيةع

وفر لما الصأأأأأأأدد، تجدر اإشأأأأأأأارة دل  ان اللجوء دل  الجها  القضأأأأأأأائر الرئيسأأأأأأأر للميظمة يشأأأأأأأكل  - 13
بعض اإجراءات الخطية وقتا طويال   تسم بالكفاءة مر حيث التكلفةع ولئر كان مر المحتمل ان يستغرق  حال

نسأأأأبيا بسأأأأبب ما تبديه الدول المشأأأأاركة فيها مر احتياجات، فال بد مر التيويه بلن الفترة الفاصأأأألة بير اختتاي 
اإجراءات الشأأأفوية وتالوة حكم المحكمة او فتوالا ال تتجاو  سأأأتة اشأأأهر فر المتوسأأأط، وذلك عل  الرغم مر 

 اعتعقد القضايا المعروضة عليه
 

 تعزيز سيادة القانون  -   3 

تغتيم المحكمة مرة اخر  الفرصأأأأأأأأأة التر  تيحها تقديم تقريرلا السأأأأأأأأأيوي لكر تقدي دفادة دل  الجم ية   - 14
العامة عر دورلا فر تعزيز سأأأيادة القانون، حيث تدعولا الجم ية بانتظاي دل  البياي بملك، وكانت آخر دعوة 

ع وتالحظ المحكمأة مع التقأد ر بألن الجم يأة  2020كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    15المؤرخ    75/141فر قرارلأا  
العامة الابت مرة اخر  فر القرار الممكور بالدول التر لم تقبل بعد الوالية القضأأأأأأأأأأأأأأائية لمحكمة العدل الدولية 

 ظاي األساسر للمحكمةعان تيظر فر البياي بملك عل  نحو ما  يه عليه الي 
 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/141
https://undocs.org/ar/A/RES/75/141
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 برنامج الزماالت القضائية  -   4 

تولر المحكمة التماما خاصأأأأأأأأا بتحسأأأأأأأأير فهم الشأأأأأأأأباب للقانون الدولر وإجراءات المحكمةع ويمكر   - 15
برنامجها السأأأأأأيوي للزماالت القضأأأأأأائية الجامعات المهتمة مر ترشأأأأأأيح ورعاية الخريجير الجدد فر تخصأأأأأأه  

اشأأأأأأأأأأهر تقريبا، مر اوائل ا لول/سأأأأأأأأأأبتمبر  10تدريبهم فر سأأأأأأأأأأياق مهير فر المحكمة لمدة القانون لمواصأأأأأأأأأألة  
 حزيران/ ونيه او تمو / وليه مر السية التاليةع دل 

الأمي   2020كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    14المؤرخ    75/129وترحأب المحكمأة بقرار الجم يأة العأامأة   - 16
اتخمته الجم ية العامة بتوافق اآلراء وطلبت فيه دل  األمير العاي دنشأأأأأأأاء وندارة صأأأأأأأيدوق اسأأأأأأأتئمانر لبرنام  
الزماالت القضأائية التابع للمحكمةع وعل  نحو ما  رد فر اختصأاصأات الصأيدوق االسأتئمانر المرفقة بالقرار، 

لمرشأأحير مختارير مر مواطير البلدان اليامية   تمثل الغرض مر الصأأيدوق االسأأتئمانر فر تقديم ميح الزمالة
مر جامعات توجد مقارلا فر البلدان اليامية، مما يضأأأأأأأأمر التيوع الجغرافر واللغوي للمشأأأأأأأأاركير فر البرنام ع  
ويعز  الصأيدوق التيوع الجغرافر واللغوي للمشأاركير فر البرنام  ويوفر فرصأة تدريبية لم تكر لتتاح لوال ذلك 

 لقانون الشباب مر البلدان الياميةعلبعض اخصائير ا

ولو مفتوح اماي تبرعات   2021وقد انشأأا الصأأيدوق االسأأتئمانر، المي  د رو األمير العاي، فر عاي   - 17
الدول والمؤسأأأأسأأأأات المالية الدولية والوكاالت المانحة والميظمات الحكومية الدولية والميظمات غير الحكومية  

يرع وحفاظا عل  حياد المحكمة واسأأأأتقالليتها، لر تتواصأأأأل المحكمة مباشأأأأرة  واألشأأأأخا  الطبيعيير واالعتباري 
مع فراد  الدول األعضأأأأاء فر األمم المتحدة لحشأأأأد التبرعات للصأأأأيدوق االسأأأأتئمانر، ولر تشأأأأارك عل  نحو  

وق  مباشأأأر فر ددارة الموارد المالية التر تجمعع واعتبارا للتبرعات السأأأخية التر اسأأأتلمت حت  اآلن فعن الصأأأيد
 قد بدا بداية واعدةع

 
 الذكرى السنوية الخامسة والسبعون إلنشاء المحكمة  -   5 

، احتفلت المحكمة بالمكر  الخامسأأأأأأأأأأأأة والسأأأأأأأأأأأأبعير لجلسأأأأأأأأأأأأتها االفتتاحية 2021فر نيسأأأأأأأأأأأأان/ابريل   - 18
فر قاعة العدل الكبر  فر قصأأأأر السأأأأالي باللايع وكانت المحكمة    1946نيسأأأأان/ابريل    18عقدت فر  التر
رت اول األمر االحتفال ببلوغ لمو المرحلة التاريخية بعقد جلسأأأأأأة رسأأأأأأمية فر قصأأأأأأر السأأأأأأالي بحضأأأأأأور  قد قر 

( دل  ان 19-ضأأأأأأأأيوأ مرموقير، دال انه تقرر تلجيل المياسأأأأأأأأبة بسأأأأأأأأبب جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد
إنشأأأائها عر  تسأأأي  تيظيمها فر ظروأ آمية ومياسأأأبةع غير انه تسأأأي  للمحكمة االحتفال بالمكر  السأأأيوية  

 (ع190-185طريق عدد مر المبادرات )انظر الفقرات 
 

 19- التصدي لجائحة كوفيد  -   6 

 تمو /  31دل     2019آب/اغسأأأأأأأأأأأأأأطس   1عل  نحو مأا اشأأأأأأأأأأأأأأير دليأه فر تقرير المحكمأة للفترة مر   - 19
، مجموعأة مر التأدابير 19-(، اتخأمت المحكمأة، فر دطأار التصأأأأأأأأأأأأأأدي لجأائحأة كوفيأدA/75/4)  2020  وليأه

الحتواء انتشأأأأأأأأأار الفيروس وحماية صأأأأأأأأأحة ورفاو قضأأأأأأأأأاتها وموظفر قلم المحكمة واسأأأأأأأأأرلم، مع الحفا  عل  
، تقرر البياي مؤقتا بتعليق جميع األسأأأأفار  2020عاي   اسأأأأتمرارية األنشأأأأطة التر تقع ضأأأأمر وال تهاع وفر ربيع

الرسأأأأأأأمية ألعضأأأأأأأاء المحكمة وموظفر قلم المحكمة، ونلغاء جميع الزيارات، واعتماد العمل مر ب عد، مر اجل  
التقليل دل  ادن  حد مر الوجود الفعلر للموظفير فر قصأأر السأأالي، مقر المحكمةع وطلب ايضأأا دل  اعضأأاء  

 المحكمة تجيب السفر ألغراض خاصة خارج مركز عملهم )اللاي(ع المحكمة وموظفر قلم

https://undocs.org/ar/A/RES/75/129
https://undocs.org/ar/A/RES/75/129
https://undocs.org/ar/A/75/4
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وفر الوقأت نفسأأأأأأأأأأأأأأه، اتخأمت المحكمأة الترتيبأات الال مأة لتكييف اسأأأأأأأأأأأأأأاليأب عملهأا حت  تتمكر مر  - 20
مواصأألة اداء وظائفها القضأأائية خالل ا مة الصأأحة العامة لموع ومر األمثلة عر لمو الترتيبات تعد ل الئحة  

بحت تيه بوضوح عل  ان جلسات المحكمة وجلسات اليطق بلحكامها يمكر ان تتم عر المحكمة بحيث اص
طريق الفيد و مت  كان ذلك ضأأأأروريا ألسأأأأباب صأأأأحية او اميية او لغير ذلك مر األسأأأأباب القالرةع وفر لما 

 ع“مبادث توجيهية لألطراأ بشلن تيظيم جلسات االستماع بالفيد و”الصدد، اصدرت المحكمة ايضا 

، بدات المحكمة عقد جلسأاتها العليية بالفيد و، ثم فر شأكل مختلطع واثياء  2020وفر حزيران/ ونيه   - 21
جلسأات االسأتماع المختلطة اماي المحكمة، يكون بعض القضأاة حاضأرير فعليا فر قاعة العدل الكبر ، بييما 

ميهم بالمشاركة شخصيا  يشارك آخرون عر بعد بالفيد وع ويسمح ايضا لعدد صغير مر ممثلر األطراأ ومحا
فر اإجراءات، بييما يخاطب آخرون المحكمة عر بعد باسأأأأأأأأأتخداي تكيولوجيا مخصأأأأأأأأأصأأأأأأأأأة للتداول بالفيد وع 
واتخمت الترتيبات الال مة لتمكير المحامير مر عرض ما يسأأأأأأتدلون به مر مسأأأأأأتيدات عل  الشأأأأأأاشأأأأأأة، مثلما 

مسأأأأتيدات عل  مرا  جميع القضأأأأاة، ا يما  يفعلون حييما تعقد جلسأأأأات االسأأأأتماع حضأأأأوريا، مع عرض تلك ال
 استماعع كانواع وبدا ايضا العمل بعجراءات اختبار تقير صارمة مر قبل جميع المشاركير قبل كل جلسة

وبفضأأأأأأأأأل لمو التدابير، اصأأأأأأأأأدرت المحكمة، خالل الفترة المشأأأأأأأأأمولة بالتقرير، اربعة احكاي بالفيد و   - 22
 (ع3الفيد و او فر شكل مختلط فر اربع قضايا )انظر الفقرة ( وعقدت جلسات استماع ب 1)انظر الفقرة 

 
 ميزانية المحكمة  -   7 

 2020ميزانية عام   )أ(  

اتخاذ ترتيبات خاصأأأأأأأأأأأة فيما  تعلق بالترجمة  19-تطلب عقد جلسأأأأأأأأأأأات مختلطة اثياء جائحة كوفيد - 23
جلسأأأأأات المحكمة المعقودة  الفورية االفتراضأأأأأية وخدمات تجهيز البيانات واسأأأأأتئجار المعدات المسأأأأأتخدمة فر

شأأأأأأأأأأأأأأكأل مختلطع ورغم  يأادة الموارد الال مأة التخأاذ لأمو الترتيبأات، تمكر قلم المحكمأة مر االضأأأأأأأأأأأأأأطالع   فر
بألنشأأأأأأأأأأأأأأطتأه فر حأدود الميزانيأة المعتمأدة عر طريق تألجيأل بعض اليفقأات ونقأل االعتمأادات مر بيود الميزانيأة 

 )مثل السفر فر مهاي رسمية(ع األخر  التر انخفضت اليفقات المدرجة فيها مؤقتا
 

 2021ميزانية عام   )ب(  

الميزانيأأأة   2020كأأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    31المؤرخ    75/252اقرت الجم يأأأة العأأأامأأأة فر قرارلأأأا   - 24
مأة وافقأت عل  دنشأأأأأأأأأأأأأأاء وظيفأة ع وتالحظ المحكمأة بأارتيأاح ان الجم يأة العأا2021البرنأامجيأة للمحكمأة لعأاي  

( فر ددارة الشأأأأأؤون اللغوية، ونعادة تصأأأأأييف وظيفة لموظ  قانونر مر 4-جد دة لمترجم تحريري/مراجع )أ
فر ددارة المسأأأائل القانونيةع ووافقت الجم ية العامة ايضأأأا عل  موارد ألجل تيفيم   4-دل  رتبة أ  3-رتبة أ

لسم ية البصرية فر قاعة العدل الكبر  وألجل االحتفال بالمكر  المرحلة األول  مر عملية استبدال المعدات ا
 السيوية الخامسة والسبعير إنشاء المحكمةع

 
 2022ميزانية عام   )ج(  

دل  المراقب المالر   2022، قدمت المحكمة ميزانيتها البرنامجية المقترحة لعاي  2021فر اوائل عاي  - 25
، عل  الموارد المالية األسأأأأأاسأأأأأية  2022لألمم المتحدةع وركزت المحكمة، فر دعدادلا لمشأأأأأروع ميزانيتها لعاي 

بتيظيم وندارة اإجراءات الشأأأفوية  الضأأأطالع المحكمة بمهامها القضأأأائية، ال سأأأيما التكاليف المرتبطة مباشأأأرة  

https://undocs.org/ar/A/RES/75/252
https://undocs.org/ar/A/RES/75/252
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 30 786 500ما مقدارو    2022والخطية فر القضايا المعروضة عليهاع ويبلغ دجمالر الميزانية المقترحة لعاي  
دوالر عر الميزانيأأة المعتمأأدة    7  700دوالر قبأأل دعأأادة تقأأد ر التكأأاليف، اي بزيأأادة صأأأأأأأأأأأأأأأافيأأة طفيفأأة قأأدرلأأا  

 ع2021 لعاي
 

 السالم تجديد قصر   -   8 

عقب اكتشأأأأاأ وجود مادة األسأأأأبسأأأأتوس فر قصأأأأر السأأأأالي )المبي  القديم(، نفمت اشأأأأغال مر اجل   - 26
تطهيرو ميهأا وعزل اجزاء المبي  التر عثر فيهأا عل  لأمو المأادةع وبأاإضأأأأأأأأأأأأأأافأة دل  ذلأك، قأاي ميأم ذلأك الحير 

ة عل  ددارته، بعمليات تفتيش اخصأأأائيون اسأأأتقدمتهم مؤسأأأسأأأة كارنيغر، الجهة المالكة لقصأأأر السأأأالي والقائم
 ميتظمة للتحقق مر حالة المواد التر تحتوي عل  األسبستوس فر المبي ع

، اعلر البلأد المضأأأأأأأأأأأأأأيف انأه وفر موارد لأامأة فر الميزانيأة لتطهير المبي  مر لأمو 2019وفر عأاي  - 27
التجد د، وان شأأأأأأأاغليه  المادة وتجد دوع وابلغ المحكمة ايضأأأأأأأا بلن قصأأأأأأأر السأأأأأأأالي سأأأأأأأيغلق مؤقتا اثياء اعمال

، اعلر البلد المضأأأأأأيف عر اعتزامه مباشأأأأأأرة 2020سأأأأأأييقلون كليا او جزئيا دل  اماكر اخر ع وفر اوائل عاي 
مشأأأأاورات مع المحكمة اسأأأأتعدادا ليقل مكاتبها مؤقتا تمهيدا ألعمال تجد د قصأأأأر السأأأأاليع وعقدت اجتماعات 

ولة بالتقرير للبدء فر تقييم احتياجات المحكمة بدقة  تحضأأأيرية مع سأأألطات البلد المضأأأيف خالل الفترة المشأأأم
بغيأة دعأداد خطط عمليأة للتجأد أد واليقأل المؤقأتع ولم  تحأدد بعأد نطأاق ومأد  عمليأة اليقأل وجأدولهأا الزمير، 

 وذلك ما تجري بشلنه حاليا مشاورات بير المحكمة والبلد المضيفع
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 الفصل الثاني 
 دور المحكمة واختصاصها   

  
كمأة العأدل الأدوليأة الكأائر مقرلأا فر اللأاي لر الجهأا  القضأأأأأأأأأأأأأأائر الرئيسأأأأأأأأأأأأأأر لألمم المتحأدةع مح - 28
 ع1946، وبدات انشطتها فر نيسان/ابريل 1945انشئت بموجب ميثاق األمم المتحدة فر حزيران/ ونيه  وقد

ر للمحكمة  والوثائق األسأأأأاسأأأأية التر تيظم عمل المحكمة لر ميثاق األمم المتحدة واليظاي األسأأأأاسأأأأ  - 29
المرفق بأالميثأاقع وتضأأأأأأأأأأأأأأاأ دل  لأاتير الوثيقتير الئحأة المحكمأة والتوجيهأات اإجرائيأة المكملأة لهمأا، عالوة 
عل  القرار المتعلق بالممارسأأأأأأأأة القضأأأأأأأأائية الداخلية للمحكمةع ويمكر ايضأأأأأأأأا االطالع عل  لمو الوثائق عل  

ر تصأأدر ايضأأا ضأأمر سأألسأألة اليصأأو   ع ول“Basic Documents”الموقع الشأأبكر للمحكمة تحت عيوان  
 Acts and Documents concerning the Organization ofوالوثأأائق المتعلقأأة بتيظيم المحكمأأة )

the Court ع2021( التر ستيشر الطبعة السابعة ميها خالل عاي 

ائر ومحكمة العدل الدولية لر المحكمة الدولية الوحيدة ذات الطابع العالمر واالختصأأأأأأأأا  القضأأأأأأأأ  - 30
 العايع واختصاصها لما مزدوج: فهو اختصا  باليظر فر الميا عات واختصا  باإفتاءع

 
 االختصاص بالنظر في المنازعات  -   1 

تتمثل وظيفة المحكمة، عمال بيظامها األسأأأأاسأأأأر، فر ان تفصأأأأل وفقا للقانون الدولر فر الميا عات  - 31
 سيادتهاعالتر تعرضها عليها الدول فر ممارسة 

وفر لما الصأأأأدد، تجدر اإشأأأأارة دل  ان عدد الدول األطراأ فر اليظاي األسأأأأاسأأأأر للمحكمة بلغ حت    - 32
دولة طرفا تتسأأأأي  لها بهمو الصأأأأفة دمكانية اللجوء دل  المحكمةع ونضأأأأافة    193ما عددو   2021تمو / وليه    31

 كالتالر:  كان نصه   2018تمو / وليه    4دل  ذلك، قامت دولة فلسطير بع داع تصريح لد  قلم المحكمة فر  

تعلر دولة فلسأأأأأأأأأطير بموجب لما الكتاب انها تقبل بلثر فوري اختصأأأأأأأأأا  محكمة العدل    
الدولية باليظر فر كل اليزاعات الرالية والتر قد تيشأأأأأأل فر المسأأأأأأتقبل، المشأأأأأأمولة بالمادة األول  مر 

ية المتعلق بالتسأأأأأأأأأأأأوية اإلزامية للميا عات البروتوكول االختياري التفاقية فيييا للعالقات الدبلوماسأأأأأأأأأأأأ 
 ع2018آذار/مارس  22( المي انضمت دليه دولة فلسطير فر 1961)

وحت  اآلن، بلغ عدد الدول األطراأ فر اليظاي األسأاسأر التر اصأدرت تصأريحات )بعضأها مشأفوع  - 33
مر  5و  2الفقرتير   بتحفظات( تقر فيها باالختصأأأأأا  اإجباري للمحكمة، عل  اليحو الميصأأأأأو  عليه فر

دولةع ولمو الدول لر: دسأبانيا، واسأتراليا، ونسأتونيا، ونسأواتيير، والمانيا،   74مر اليظاي األسأاسأر،  36المادة 
واوروغواي، واوغيأدا، وا رليأدا، ونيطأاليأا، وبأاراغواي، وبأاكسأأأأأأأأأأأأأأتأان، وبربأادوس، والبرتغأال، وبلجيكأا، وبلغأاريأا،  

ليشأأأأأأأأأأأأأتر، وجزر مارشأأأأأأأأأأأأأال، والجمهورية الدوميييكية،   -، وتوغو، وتيمور  وبيما، وبوتسأأأأأأأأأأأأأوانا، وبوليدا، وبيرو
وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجورجيا، وجيبوتر، والدانمرك، ودوميييكا، ورومانيا، وسأأأأأأألوفاكيا، والسأأأأأأأيغال، 

بيسأأأاو،   -والسأأأودان، وسأأأوريياي، والسأأأويد، وسأأأويسأأأرا، والصأأأومال، وغامبيا، وغيييا، وغيييا االسأأأتوائية، وغيييا  
والفلبير، وفيليأأأدا، وقبر ، والكأأأاميرون، وكمبوديأأأا، وكيأأأدا، وكوت ديفوار، وكوسأأأأأأأأأأأأأأتأأأاريكأأأا، وكيييأأأا، والتفيأأأا،  
ولكسأأأأأمبرغ، وليبريا، وليتوانيا، وليختيشأأأأأتا ر، وليسأأأأأوتو، ومالطة، ومدغشأأأأأقر، ومصأأأأأر، والمكسأأأأأيك، ومالوي،  

يوس، واليروي ، واليمسأأأا، ونيجيريا، ونيكاراغوا،  والمملكة المتحدة لبريطانيا العظم  وا رليدا الشأأأمالية، وموريشأأأ 
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ونيو يليأأدا، ولأأا تر، والهيأأد، وليأأدوراس، وليغأأاريأأا، ولوليأأدا، واليأأابأأان، واليونأأانع ويمكر االطالع، فر الموقع 
(، عل  نصأأأو  التصأأأريحات التر اودعتها الدول الممكورة  “ Jurisdiction”الشأأأبكر للمحكمة )تحت عيوان  

 لعايعاعالو لد  األمير ا

معأأالأدة او اتفأأاقيأأة ثيأأائيأأة او متعأأددة األطراأ عل  ان   300ونضأأأأأأأأأأأأأأأافأة دل  ذلأك،  يه اكثر مر   - 34
بحل انواع شأأأت  مر الميا عات التر تيشأأأل بير الدولع ويمكر ايضأأأا االطالع    اختصأأأاصأأأا موضأأأوعياللمحكمة  

عل  قأأأائمأأأة اسأأأأأأأأأأأأأأترشأأأأأأأأأأأأأأأأاديأأأة بهأأأمو المعأأأالأأأدات واالتفأأأاقيأأأات فر الموقع الشأأأأأأأأأأأأأأبكر للمحكمأأأة تحأأأت عيوان 
”Jurisdiction“ ع ويمكر االسأأأأأأأتياد ايضأأأأأأأا فر دقامة اختصأأأأأأأا  المحكمة، ألغراض نزاع بعييه، عل  اتفاق

ول المعييأأةع واخيرا، يجو  ألي دولأأة، عيأأد عرضأأأأأأأأأأأأأأهأأا ميأأا عأأة عل  المحكمأأة، ان تقترح خأأا   بري بير الأأد
االرتكا  فر دقامة اختصأأأأأأأأأأا  المحكمة عل  موافقة لم تكر الدولة المدع  عليها قد اعطتها او اعربت عيها  

يرة،  ثبأت مر الئحأة المحكمأةع فأعذا قبلأت لأمو الأدولأة األخ  38مر المأادة    5بعأد، وذلأك اسأأأأأأأأأأأأأأتيأادا دل  الفقرة  
اختصأأأأأأأأأا  المحكمة وتقيد القضأأأأأأأأأية الجد دة فر الجدول العاي للقضأأأأأأأأأايا فر تاري  اإعراب عر ذلك القبول 

 (عforum prorogatum “)تعرأ لمو الحالة باسم ”توسيع نطاق االختصا 

 
 االختصاص باإلفتاء  -   2 

س األمر الملذون لهما تخته المحكمة ايضأأأأأأا بعصأأأأأأدار الفتاو ع ونل  جانب الجم ية العامة ومجل - 35
مر الميثاق(، يجو  لثالد اجهزة   96مر المادة    1بطلب الفتاو  مر المحكمة بشلن اي مسللة قانونية )الفقرة 

اخر  مر اجهزة الميظمة حاليا )لر المجلس االقتصأأأأأأأأأادي واالجتماعر، ومجلس الوصأأأأأأأأأاية، واللجية المؤقتة  
ر بيانها ان تطلب دل  المحكمة دفتاءلا فر المسأأأأأأأأأائل القانونية  التابعة للجم ية العامة( وكملك الميظمات التال

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

 ميظمة العمل الدولية - 

 ميظمة األغمية والزراعة لألمم المتحدة - 

 ميظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - 

 الدولرميظمة الطيران المدنر  - 

 ميظمة الصحة العالمية - 

 البيك الدولر لإلنشاء والتعمير - 

 مؤسسة التمويل الدولية - 

 المؤسسة الدولية للتيمية - 

 صيدوق اليقد الدولر - 

 االتحاد الدولر لالتصاالت - 

 الميظمة العالمية لألرصاد الجوية - 

 الميظمة البحرية الدولية - 
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 للملكية الفكريةالميظمة العالمية  - 

 الصيدوق الدولر للتيمية الزراعية - 

 ميظمة األمم المتحدة للتيمية الصياعية - 

 الوكالة الدولية للطاقة المرية - 

وترد، عل  سأبيل االسأتئياس، قائمة بالصأكوك الدولية التر تيه عل  اختصأا  المحكمة بعصأدار  - 36
 (عYearbook 2018–2019, annex 19الفتاو  فر حولية المحكمة )انظر 
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 الفصل الثالث 
 تنظيم المحكمة   

  
 العضوية -  ألف 

قاضأأأأأأأيا تيتخب كال ميهم الجم ية العامة ومجلس األمر لوالية مدتها تسأأأأأأأع   15تتلل  المحكمة مر  - 37
تشأأأأأرير   12سأأأأأيوات، ويجو  دعادة انتخابهمع وتجدد عضأأأأأوية المحكمة بمقدار الثلث كل ثالد سأأأأأيواتع وفر 

، اعيد انتخاب اربعة مر اعضأأأائها، لم القضأأأاة بيتر تومكا )سأأألوفاكيا(، وشأأأوي لانتشأأأر 2020وفمبر  الثانر/ن 
)الصأأأأأأأير(، وجوليا سأأأأأأأيبوتييدي )اوغيدا(، ون واسأأأأأأأاوا  وجر )اليابان(، وانتخب القاضأأأأأأأر جورك نولتا )المانيا(  

، انتخبت المحكمة  2021شأباا/فبرا ر   8ع وفر 2021شأباا/فبرا ر   6عضأوا جد دا فر المحكمة، اعتبارا مر 
فر تشأأأأأأكيلتها الجد دة القاضأأأأأأية جوان دع دوناليو )الواليات المتحدة( رئيسأأأأأأة لها والقاضأأأأأأر كيريل غيفورجيان 

 )االتحاد الروسر( نائبا لرئيستها، كل ميهما لمدة ثالد سيواتع

المحكمة   ، توفر القاضأر جيمس ريتشأارد كراوفورد، المي كان عضأوا فر2021ايار/ما و    31وفر  - 38
شأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأاا/فبرا ر    2015شأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأاا/فبرا ر    6ميأأأأأأم   فر  وال تأأأأأأه  فترة  تيتهر  ان  المقرر  مر  ع  2024وكأأأأأأان 
، الأأمي قرر بموجبأأه، وفقأأا للمأأادة (2021)  2583، اتخأأم مجلس األمر القرار  2021حزيران/ ونيأأه   29 وفر
للمحكمة، ان تجر  االنتخابات لملء الشأأأأأأأأاغر للفترة المتببية مر والية القاضأأأأأأأر  مر اليظاي األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأر   14

فر جلسأة للمجلس وفر جلسأة للجم ية العامة فر دورتها  2021تشأرير الثانر/نوفمبر   5الراحل كراوفورد فر 
 السادسة والسبعيرع

جوان دع دوناليو )الواليات   ، كان تشكيل المحكمة عل  اليحو التالر:2021تمو / وليه  31وفر   - 39
المتحدة(، رئيسأأأأة؛ وكيريل غيفورجيان )االتحاد الروسأأأأر(، نائبا للرئيسأأأأة؛ وبيتر تومكا )سأأأألوفاكيا(، ورونر 

القوي   ابرالاي )فرنسأأأأأأأا(، نمحمد بيونة )المغرب(، وانطونيو اوغوسأأأأأأأتو كانسأأأأأأأادو ترييدادي )البرا يل(، وعبد
ير(، وجوليا سأأأأأأأيبوتييدي )اوغيدا(، ودالفير بهانداري  احمد  وسأأأأأأأ  )الصأأأأأأأومال(، وشأأأأأأأوي لانتشأأأأأأأر )الصأأأأأأأ 

)الهيد(، وباتريك ليبتون روبيسون )جامايكا(، ونواأ سالي )لبيان(، ون واساوا  وجر )اليابان(، وجورك نولتا  
 )المانيا(، قضاةع

 
 رئيس المحكمة ونائبه  -   1 

اليظاي األسأأأأأأأاسأأأأأأأر( كل ثالد  مر 21 يتخب اعضأأأأأأأاء المحكمة رئيس المحكمة ونائبه )وفقا للمادة  - 40
سأأأيوات باالقتراع السأأأريع وييوب نائب الرئيس عر الرئيس فر غيابه، او فر حالة عجزو عر ممارسأأأة مهامه، 

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

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

كأد، فر جميع القضأأأأأأأأأأأأأأأايأا المعروضأأأأأأأأأأأأأأأة عل  المحكمأة، مر آراء األطراأ فيمأا  تعلق  تأل )ب( 
بالمسائل اإجرائية؛ ويستدعر، لهما الغرض، وكالء األطراأ لالجتماع به فر اقرب وقت  

 ممكر بعد تعيييه، ثم حسب اقتضاء الحال بعد ذلك؛

https://undocs.org/ar/S/RES/2583(2021)
https://undocs.org/ar/S/RES/2583(2021)
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األثر الميشأأأأأأأأأأأأأود يجو  له ان  دعو األطراأ دل  التصأأأأأأأأأأأأأرأ عل  نحو يمكر مر تحقيق  )ج( 
 اي امر قد تصدرو المحكمة بشلن طلب لإلشارة بتدابير تحفظية؛ مر

له ان يلذن بتصأأأأأأأأأأأأحيح اي غلط مادي  رد فر مسأأأأأأأأأأأأتيد اودعه احد األطراأ اثياء مرحلة   )د( 
 اإجراءات الخطية؛

يقوي، عيدما تقرر المحكمة فر قضأأأأأأأأأأية مر قضأأأأأأأأأأايا الميا عات او طلب مر طلبات الفتو   )ه( 
خبراء قضأأأائيير للجلوس مع ليئة المحكمة دون ان يكون لهم حق التصأأأويت، باتخاذ تعيير  

 الخبراء؛  اإجراءات الال مة للحصول عل  جميع المعلومات ذات الصلة باختيار لؤالء 

  وجه المداوالت القضائية للمحكمة؛ )و( 

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

يكون بحكم ميصأأأأأأأأأأأبه عضأأأأأأأأأأأوا فر لجان الصأأأأأأأأأأأياغة ما لم يكر رايه مخالفا لراي األغلبية  )ح( 
المحكمأة، وفر لأمو الحأالأة يحأل محلأه نأائأب الرئيس او، دن تعأمر ذلأك، قأاض ثأالأث  فر

 تيتخبه المحكمة؛

 سية؛  يكون بحكم ميصبه عضوا فر دائرة اإجراءات المستعجلة التر تشكلها المحكمة كل )ا( 

  وقع عل  جميع احكاي المحكمة وفتاوالا واوامرلا وعل  محاضر االجتماعات؛ ()ي 

  تلو القرارات القضائية للمحكمة فر الجلسات العليية؛ )ك( 

  راس لجية شؤون الميزانية واإدارة للمحكمة؛ )ل( 

ر  يقوي فر الربع الثأأالأأث مر كأأل عأأاي بأأعلقأأاء كلمأأة امأأاي ممثلر الأأدول األعضأأأأأأأأأأأأأأأاء المجتمعي  )ي( 
 المحكمة؛   نيويورك خالل انعقاد الجلسات العامة لدورة الجم ية العامة، يعرض فيها تقرير  فر 

يسأتقبل، فر مقر المحكمة، رسسأاء الدول والحكومات وغيرلم مر كبار الشأخصأيات خالل   )ن( 
 الزيارات الرسمية؛

 يمكر ان يصدر اوامر دجرائية عيدما ال تكون المحكمة ميعقدةع )س( 
 

 دائرة اإلجراءات المستعجلة، ولجنة شؤون الميزانية واإلدارة، واللجان األخرى  -   2 

مر نظامها األسأاسأر، دائرة لإلجراءات المسأتعجلةع وقد كان  29تشأكل المحكمة سأيويا، وفقا للمادة  - 41
 عل  اليحو التالر: 2021تمو / وليه  31تشكيل تلك الدائرة فر 

 األعضاء: )ا( 

 يوالرئيسة دونال -  

 نائب الرئيسة غيفورجيان -  

 القضاة ابرالاي وكانسادو ترييدادي وسيبوتييدي -  

 العضو البد ل: )ب( 

 القاضر روبيسون  -  
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تشكيل  ، كان2021تمو / وليه   31وشكلت المحكمة ايضا لجانا لتيسير اداء مهامها اإداريةع وفر   - 42
 تلك اللجان عل  اليحو التالر:

 يزانية واإدارة:لجية شؤون الم )ا( 

 الرئيسة دوناليو -  

 نائب الرئيسة غيفورجيان -  

 القضاة تومكا وابرالاي ويوس  وشوي وسيبوتييدي -  

 اللجية المعيية بالالئحة: )ب( 

 القاضر تومكا )رئيسا( -  

 القضاة بهانداري وروبيسون ون واساوا ونولتا -  

 لجية المكتبة: )ج( 

 ادي )رئيسا(القاضر كانسادو ترييد -  

 القضاة بهانداري وسالي ون واساوا ونولتا -  
 

 القضاة الخاصون  -   3 

مر اليظاي األسأأأأأأأاسأأأأأأأر، يجو  ألطراأ القضأأأأأأأية التر ليس فر ليئة المحكمة قاض   31وفقا للمادة  - 43
 جيسيتها ان تختار قاضيا خاصا ألغراض تلك القضيةع مر

الفترة المشأأأأأأأأأأأأأأمولأة بأالتقرير التر عييأت فيهأا الأدول األطراأ  وبلغ عأدد القضأأأأأأأأأأأأأأايأا قيأد اليظر خالل  - 44
 فرداع 14قضية، مع العلم ان لمو المهاي يضطلع بها  14تلك الفترة قضاة خاصير  خالل

 وقد جلس األفراد التالر بيانهم كقضاة خاصير فر القضايا خالل الفترة المشمولة بهما التقرير: - 45

ة المسلحة فر اراضر الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية  باألنشطفر القضية المتعلقة   )ا( 
 ، ديف دوديه المي عييته جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ضد اوغيدا(

بمسأأأأأأأأأأأللة تعيير حدود الجرأ القاري بير نيكاراغوا وكولومبيا خارج  فر القضأأأأأأأأأأأية المتعلقة  )ب( 
، ليونيد سأأكوتييكوأ مبيا(ميل بحري مر سأأاحل نيكاراغوا )نيكاراغوا ضأأد كولو  200نطاق  

 المي عييته نيكاراغوا، والسيد تشارلز براور المي عييته كولومبيا؛

باالنتهاكات المزعومة للحقوق السأأأأأيادية والمياطق البحرية فر البحر فر القضأأأأأية المتعلقة  )ج( 
لمي ، ديف دوديه المي عييته نيكاراغوا، ودونالد ماكريه االكاريبر )نيكاراغوا ضد كولومبيا(

 عييته كولومبيا؛

،  بتعيير الحدود البحرية فر المحيط الهيدي )الصأأأأأأومال ضأأأأأأد كيييا( فر القضأأأأأأية المتعلقة  )د( 
 جلبير غيوي المي عييته كيييا؛
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باليزاع حول وضأع واسأتخداي مياو المجر  المائر سأيالال )شأيلر ضأد  فر القضأية المتعلقة  )ه( 
يف دوديه المي عييته دولة بوليفيا المتعددة سأأأأأأأأيما المي عييته شأأأأأأأأيلر، ون ، برونوبوليفيا(

 القوميات؛

، جيمس  بالحصأانات والدعاو  الجيائية )غيييا االسأتوائية ضأد فرنسأا(فر القضأية المتعلقة  )و( 
 كاتيكا المي عييته غيييا االستوائية؛

 ببعض األصأأأأأول اإ رانية )جمهورية د ران اإسأأأأأالمية ضأأأأأد الوالياتفر القضأأأأأية المتعلقة  ) ( 
، جمشأأأيد ممتا  المي عييته جمهورية د ران اإسأأأالمية، وتشأأأارلز براور المتحدة األمريكية(

 المي عييته الواليات المتحدة؛

بتطبيق االتفأأاقيأأة الأأدوليأأة لقمع تمويأأل اإرلأأاب واالتفأأاقيأأة الأأدوليأأة فر القضأأأأأأأأأأأأأأيأأة المتعلقأأة   )ح( 
، فاوسأأأأتو  د الروسأأأأر(للقضأأأأاء عل  جميع اشأأأأكال التمييز العيصأأأأري )اوكرانيا ضأأأأد االتحا

 بوكار المي عييته اوكرانيا، وليونيد سكوتييكوأ المي عييه االتحاد الروسر؛

)غيانا ضأد  1899تشأرير األول/اكتوبر  3بقرار التحكيم الصأادر فر فر القضأية المتعلقة  )ا( 
 ، ليالري تشارلزوورد التر عييتها غيانا؛فيزويال(

اقية الدولية للقضأاء عل  جميع اشأكال التمييز العيصأري المتعلقة بتطبيق االتففر القضأية   )ي( 
بيير كو  -، ديف دوديأه الأمي عييتأه قطر، وجأان )قطر ضأأأأأأأأأأأأأأد اإمأارات العربيأة المتحأدة(
 المي عييته اإمارات العربية المتحدة؛

باالنتهاكات المزعومة لمعالدة الصأأأأأأأأأأأداقة والعالقات االقتصأأأأأأأأأأأادية  فر القضأأأأأأأأأأأية المتعلقة  )ك( 
)جمهوريأة د ران اإسأأأأأأأأأأأأأأالميأة ضأأأأأأأأأأأأأأد الواليأات المتحأدة  1955قيصأأأأأأأأأأأأأأليأة لعأاي  والحقوق ال
، جمشأأأأأأأيد ممتا  المي عييته جمهورية د ران اإسأأأأأأأالمية، وتشأأأأأأأارلز براور المي األمريكية(

 عييته الواليات المتحدة؛

بيقل سأأأأأأأأفارة الواليات المتحدة دل  القدس )فلسأأأأأأأأطير ضأأأأأأأأد الواليات فر القضأأأأأأأأية المتعلقة  )ل( 
 ، جلبير غيوي المي عييته دولة فلسطير؛ألمريكية(المتحدة ا

بمطالبة غواتيماال بلراض وجزر ومياطق بحرية )غواتيماال ضأأأأأأأأأأأأأد  فر القضأأأأأأأأأأأأأية المتعلقة  )ي( 
 ، فيليب كوفرور المي عييته غواتيماال؛بليز(

بتطبيق اتفأأاقيأأة ميع جريمأأة اإبأأادة الجمأأاعيأأة والمعأأاقبأأة عليهأأا  فر القضأأأأأأأأأأأأأأيأأة المتعلقأأة   )ن( 
، نأأافأأانيثيم بيالي التر عييتهأأا غأأامبيأأا، وكالوس كريس الأأمي  ضأأأأأأأأأأأأأأأأد ميأأانمأأار( ا)غأأامبيأأ 
 ميانمارع عييته

 
 رئيس قلم المحكمة ونائبه -  باء 

 رئيس قلم المحكمة لو فيليب غوتييهع ونائب رئيس القلم لو جان بيليه فوميترع - 46
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 االمتيازات والحصانات -  جيم 
اليظاي األسأأأأأأاسأأأأأأر للمحكمة،  تمتع اعضأأأأأأاء المحكمة اثياء مباشأأأأأأرة وظائفهم مر  19بموجب المادة  - 47

 باالمتيا ات والحصانات الدبلوماسيةع

الخأأأأارجيأأأأة، المؤرختير   - 48 بير رئيس المحكمأأأأة وو ير  المتبأأأأادلتير  وفر لوليأأأأدا، ووفقأأأأا للرسأأأأأأأأأأأأأأأأأالتير 
االمتيأا ات والحصأأأأأأأأأأأأأأانأات والتسأأأأأأأأأأأأأأهيالت ،  تمتع اعضأأأأأأأأأأأأأأاء المحكمأة عمومأا بيفس  1946حزيران/ ونيأه   26

 والصالحيات المميوحة لرسساء البعثات الدبلوماسية المعتمد ر لد  ملك لوليداع

، اقرت الجم يأأأة العأأأامأأأة 1946كأأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    11( المؤرخ  1-)د  90وبموجأأأب القرار   - 49
ا  لر: دذا كأان قأاض يقطر واوصأأأأأأأأأأأأأأت بمأ   1946االتفأاقأات المبرمأة مع الحكومأة الهوليأديأة فر حزيران/ ونيأه  

بلد غير بلدو ليكون تحت تصأأأأأأأأأأأأأرأ المحكمة بصأأأأأأأأأأأأأورة دائمة،  يبغر ان ي ميح االمتيا ات والحصأأأأأأأأأأأأأانات   فر
الدبلوماسأأأأأأية خالل فترة دقامته لياك؛ وييبغر ان يميح القضأأأأأأاة جميع التسأأأأأأهيالت لمغادرة البلد المي  وجدون  

غأأأادرتأأأه؛ وييبغر لهم ان  تمتعوا فر جميع البلأأأأدان فيأأأأه، ولأأأدخول البلأأأأد الأأأمي  وجأأأد فيأأأأه مقر المحكمأأأأة وم
 تعير عليهم ان يمروا بها اثياء اسأأأأأأأأأأفارلم المتعلقة بممارسأأأأأأأأأأة مهامهم، بجميع االمتيا ات والحصأأأأأأأأأأانات   التر

 والتسهيالت المميوحة للمبعوثير الدبلوماسيير فر تلك البلدانع

ات الدول األعضأاء وتقبل بجوا  المرور وفر القرار نفسأه، اوصأت الجم ية العامة بلن تعترأ سألط - 50
المي تصأأدرو المحكمة ألعضأأائها ولرئيس القلم ولموظفيهاع ودابت المحكمة عل  دصأأدار جوا ات المرور لمو 

؛ وكانت لمو الجوا ات الخاصة بالمحكمة تشبه فر شكلها جوا ات المرور التر تصدرلا األمم 1950ميم عاي  
فوضأأأأأأأأأأأأأت المحكمة لمكتب األمم المتحدة فر جييف مهمة دنتاج جوا    ،2014المتحدةع وميم شأأأأأأأأأأأأأباا/فبرا ر  

المرورع وجوا  المرور الجد د مصأأأأمم عل  غرار جوا ات السأأأأفر اإلكترونية ويسأأأأتوفر احدد معا ير ميظمة  
 الطيران المدنر الدولرع 

ء الرواتب مر اليظاي األسأأأأاسأأأأر للمحكمة عل  دعفا  32مر المادة   8وعالوة عل  ذلك، تيه الفقرة   - 51
 والمكافآت والتعويضات التر  تلقالا القضاة ورئيس القلم مر الضرائب كافةع

 
 المقر -  دال 

مقر المحكمأة اللأاي؛ عل  ان ذلأك ال يحول دون ان تعقأد المحكمأة جلسأأأأأأأأأأأأأأاتهأا وان تقوي بوظأائفهأا  - 52
 55، والمأأادة  مر اليظأأاي األسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأر  22مر المأأادة    1مكأأان آخر عيأأدمأأا تر  ذلأأك ميأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأا )الفقرة   فر
 الالئحة(ع ولم يسبق للمحكمة حت  اآلن ان عقدت جلسات خارج اللايع مر

  1946شأأأباا/فبرا ر   21وتشأأأغل المحكمة مكاتب فر قصأأأر السأأأالي باللايع ويحدد اتفاق ابري فر  - 53
مبانر، بير األمم المتحدة ومؤسسة كارنيغر المسؤولة عر ددارة قصر السالي، شروا استخداي المحكمة لهمو ال

وييه عل  ان تدفع األمم المتحدة لمؤسأسأة كارنيغر مقابل ذلك مسأالمة سأيويةع وقد  يد مبلغ لمو المسأالمة 
ع وبلغأأأت  2007و    1997و    1958و    1951عمال بأأأاتفأأأاقأأأات تكميليأأأة اقرتهأأأا الجم يأأأة العأأأامأأأة فر اعواي  

  2020 ورو فر عاي   1 455 225  المسأأأأأأأأالمة السأأأأأأأأيوية المقدمة مر األمم المتحدة دل  مؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأة كارنيغر
  ع2021 ورو فر عاي  1 473 894 و
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 الفصل الرابع 
 قلم المحكمة   

  
 98المحكمأأة لر جهأأا  األمم المتحأأدة الرئيسأأأأأأأأأأأأأأر الوحيأأد الأأمي يملأأك ددارة خأأاصأأأأأأأأأأأأأأأة بأأه )المأأادة   - 54
ومؤسأأأسأأأة  الميثاق(ع وقلم المحكمة لو األمانة الدولية الدائمة للمحكمةع ولما كانت المحكمة ليئة قضأأأائية مر

دولية فر الوقت نفسأأأأأأأأأأه، فعن دور قلم المحكمة  تمثل فر توفير الدعم القضأأأأأأأأأأائر والعمل كجها  دداري دائمع 
 ولما تغطر انشطة قلم المحكمة جوانب قضائية ودبلوماسية دضافة دل  الجوانب اإداريةع

 3و  2حكمة )الفقرتان  وترد واجبات القلم مفصأأألة فر تعليمات يضأأأعها رئيس القلم وتوافق عليها الم - 55
مر الئحة المحكمة(ع واعتمدت المحكمة الصأأأأأأيغة السأأأأأأارية حاليا مر التعليمات الخاصأأأأأأة بقلم  28مر المادة 

(، ولر متأاحأة عل  الموقع الشأأأأأأأأأأأأأأبكر للمحكمأة تحأت  66، الفقرة  A/67/4) 2012المحكمأة فر آذار/مأارس  
 ع“The Registry”عيوان  

فئأأأأة   - 56 القلم موظفر  القلم، ويعير رئيس  اقتراحأأأأأات رئيس  بيأأأأأاء عل   القلم  المحكمأأأأأة موظفر  وتعير 
ر الخأدمأات العأامأة بموافقأة رئيس المحكمأةع ويعير رئيس القلم الموظفير المؤقتيرع ويحأدد اليظأاي األسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأ 

مر الئحأة المحكمأة(ع   28مر المأادة   4لموظفر قلم المحكمأة الأمي اعتمأدتأه المحكمأة شأأأأأأأأأأأأأأروا العمأل )الفقرة  
وبصأأأأأأفة عامة،  تمتع موظفو قلم المحكمة باالمتيا ات والحصأأأأأأانات نفسأأأأأأها التر  تمتع بها اعضأأأأأأاء البعثات 

قاعد مياظرة لما يحصأأل عليه الدبلوماسأأية مر رتبة مماثلة فر اللايع ويحصأألون عل  مرتبات واسأأتحقاقات ت 
 موظفو األمانة العامة لألمم المتحدة مر الفئات او الرتب المعادلةع

وتحأدد المحكمأة الهيكأل التيظيمر لقلم المحكمأة بيأاء عل  اقتراحأات رئيسأأأأأأأأأأأأأأهع ويتألل  قلم المحكمأة   - 57
م المحكمة او نائب ثالد ددارات وثمانر شأأأأأأأعب تقيية )انظر المرفق( تحت اإشأأأأأأأراأ المباشأأأأأأأر لرئيس قل مر

رئيسأأأهع وعل  نحو ما تقتضأأأيه التعليمات الخاصأأأة بقلم المحكمة، يشأأأدد رئيس القلم ونائبه تركيزا خاصأأأا عل  
مبادث توجيهية تتعلق بتيظيم  2020تيسأأأأأأيق انشأأأأأأطة مختل  اإدارات والشأأأأأأعبع واعتمدت المحكمة فر عاي 

لزيادة كفاءة ددارة وتيسأأيق انشأأطة    2021ر عاي العمل فيما يخه كل مر رئيس القلم ونائبه، واسأأتعرضأأتها ف
 قلم المحكمة اكثرع

وظيفة   61وظيفأة، ميهأا   117  ، بلغ مجموع الوظأائ  فر قلم المحكمأة2021تمو / وليأه   31وحت   - 58
 وظيفة مر فئة الخدمات العامةع 56مر الفئة الفيية والفئات العليا )كلها وظائ  دائمة( و 

(ع ويسأأاعد كل عضأأو مر 3-المحكمة ورئيس القلم مسأأاعد خا  )برتبة أ  ويسأأاعد كال مر رئيس - 59
(ع ولؤالء الموظفون القانونيون المعاونون الخمسأأأأأأأأة عشأأأأأأأأرة،  2-اعضأأأأأأأأاء المحكمة مسأأأأأأأأاعد قانونر )برتبة أ

المعييون لد  فراد  القضأأأأأأأأاة، لم موظفون فر قلم المحكمة ملحقون دداريا بعدارة المسأأأأأأأأائل القانونيةع ويجري 
ون القضأأائيون البحود ألجل اعضأأاء المحكمة والقضأأاة الخاصأأير ويعملون تحت مسأأؤوليتهمع وتقدي المسأأاعد

 كاتبا، لم ايضا مر موظفر قلم المحكمة، المساعدة ألعضاء المحكمة والقضاة الخاصيرع 15مجموعة مر 
 

 رئيس القلم  -   1 

رئيس قلم المحكمة لو فيليب غوتييه، ولو بلجيكر الجيسأأأأأأأأأأأأيةع وقد انتخبه اعضأأأأأأأأأأأأاء المحكمة لهما  - 60
 آب/اغسطس مر العاي نفسهع  1لمدة سبع سيوات تبدا فر  2019ايار/ما و  22الميصب فر 

https://undocs.org/ar/A/67/4
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مر اليظاي األسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأر( مسأأأأأأأأأأؤول عر جميع ددارات وشأأأأأأأأأأعب قلم  21ورئيس قلم المحكمة )المادة  - 61
مر التعليمأأات الخأأاصأأأأأأأأأأأأأأأة بقلم المحكمأأة، اإشأأأأأأأأأأأأأأراأ عل    1و  تول ، بموجأأب احكأأاي المأأادة  المحكمأأةع ول

الموظفير، ولو وحدو المخول بتوجيه اعمال قلم المحكمة المي  تول  رئاسأأأتهع ويكون رئيس القلم فر نهوضأأأه 
 بمهامه مسؤوال اماي المحكمةع ودورو ثالثر الجوانب: قضائر ودبلوماسر ونداريع

مهاي القضأأأأأأأأأأأائية الموكلة لرئيس قلم المحكمة عل  وجه الخصأأأأأأأأأأأو  اداء الواجبات المتعلقة ومر ال - 62
 بالقضايا المعروضة عل  المحكمةع وفر لما الصدد، يضطلع رئيس القلم، فر جملة امور، بالمهاي التالية:

 مسك جدول عاي لجميع القضايا واالضطالع بمسؤولية قيد الوثائق فر ملفات القضايا؛ )ا( 

 ددارة اإجراءات فر القضايا؛ ب() 

الحضأأور شأأخصأأيا، او ممثال مر قبل نائب رئيس القلم، فر اجتماعات المحكمة والدوائر؛   )ج( 
وتقديم اي مسأأاعدة مطلوبة، واالضأأطالع بمسأأؤولية دعداد التقارير او المحاضأأر الخاصأأة  

 بتلك االجتماعات؛

 فتاوالا واوامرلا وعل  محاضر االجتماعات؛ المشاركة فر التوقيع عل  جميع احكاي المحكمة و  )د( 

تعهد العالقات مع األطراأ فر القضأأأأأايا وتحمل المسأأأأأؤولية بصأأأأأفة خاصأأأأأة عر اسأأأأأتالي  )ه( 
وثائق متيوعة ونحالتها، والمها وثائق رفع الدعاو  )العرائض واالتفاقات الخاصأأة( وجميع 

 وثائق المرافعات الخطية؛

وطبع ونشأأر احكاي المحكمة وفتاوالا واوامرلا، ووثائق  االضأأطالع بالمسأأؤولية عر ترجمة )و( 
المرافعات، والبيانات الخطية، ومحاضأأأأر الجلسأأأأات العليية فر كل قضأأأأية، وغير ذلك مر 

 الوثائق التر تقرر المحكمة نشرلا؛

حفظ اختأأاي المحكمأأة ودمغأأاتهأأا ومحفوظأأاتهأأا واي محفوظأأات اخر  يعهأأد بهأأا دل  المحكمأأة  ) ( 
 وظات المحكمة الدائمة للعدالة الدولية ومحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية(ع فر ذلك محف  )بما 

 ويضطلع رئيس قلم المحكمة، فيما  تعلق بالجوانب الدبلوماسية مر عمله، بالمهاي التالية: - 63

 تول  ددارة عالقأات المحكمأة مع الجهأات الخأارجيأة ويعمأل بمثأابأة قيأاة لالتصأأأأأأأأأأأأأأاالت مع  )ا( 
 ت المحكمة بالخارج؛المحكمة والتصاال

 تول  شأأأأأؤون المراسأأأأأالت الخارجية، بما فر ذلك المراسأأأأأالت المتصأأأأألة بالقضأأأأأايا، ويقدي  )ب( 
 جميع االستشارات الال مة؛

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

  تعهد العالقات مع السلطات المحلية ومع الصحافة؛ )د( 

يضأأأأأأأأأأأطلع بمسأأأأأأأأأأأؤولية اإعالي فيما  تعلق بلنشأأأأأأأأأأأطة المحكمة وميشأأأأأأأأأأأوراتها، بما فر ذلك  )ه( 
 الصحفيةع اليشرات
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 وتشمل المهاي اإدارية لرئيس قلم المحكمة ما  لر: - 64

 اإدارة الداخلية لقلم المحكمة؛  )ا( 

ددارة الشؤون المالية، وفقا لإلجراءات المالية لألمم المتحدة، وبصفة خاصة دعداد الميزانية  )ب( 
 وتيفيملا؛

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

الترجمة التحريرية والشأأأأأأأأأفوية اتخاذ الترتيبات الال مة لتيفيم ما قد  لزي المحكمة مر اعمال  )د( 
 دل  لغتيها الرسميتير )اإنكليزية والفرنسية(، او التحقق مر سالمة اعمال الترجمةع

 48المشأار دليها فر الفقرتير    (1- )د  90ووفقا للرسأالتير المتبادلتير واحكاي قرار الجم ية العامة   - 65
ر تخول لرسسأأأأأأأأاء البعثات الدبلوماسأأأأأأأأية فر ، تخول لرئيس القلم االمتيا ات والحصأأأأأأأأانات نفسأأأأأأأأها الت 49 و

اللاي، وتخول له جميع االمتيا ات والحصأأأأأأأأأأأانات والتسأأأأأأأأأأأهيالت التر تميح للمبعوثير الدبلوماسأأأأأأأأأأأيير عيد  
 ثالثةع  يارتهم دوال

 
 نائب رئيس قلم المحكمة  -   2 

الجيسأأأأأأأأأأأأأأيأأأأةع وقأأأأد   - 66 الكأأأأاميرونر  فوميتر،  بيليأأأأه  قلم المحكمأأأأة لو جأأأأان  انتخأأأأب فر نأأأأائأأأأب رئيس 
لوالية ثانية مدتها سأأبع  2020شأأباا/فبرا ر   20لمدة سأأبع سأأيوات واعيد انتخابه فر  2013شأأباا/فبرا ر   11

 نيسان/ابريل مر نفس العايع 1سيوات تبدا فر 

مقأأأأامأأأأه فر غيأأأأابأأأأه )المأأأأادة   - 67 القلم ويقوي  المحكمأأأأة رئيس  قلم  نأأأأائأأأأب رئيس  مر   27ويسأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأد 
 المحكمة(ع الئحة
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 س الفصل الخام 
 األنشطة القضائية للمحكمة   
 قضايا المنازعات قيد النظر خالل الفترة المشمولة بالتقرير  

 ناغيماروس )هنغاريا/سلوفاكيا(   - مشروع غابتشيكوفو   -   1 
، اخطرت ليغاريا وسأأأألوفاكيا المحكمة فر دخطار مشأأأأترك بتوقيعهما اتفاقا 1993تمو / وليه    2فر  - 68

يقضأأأأر بلن تعرض عل  المحكمة بعض المسأأأأائل المتيا ع عليها الياجمة   1993نيسأأأأان/ابريل   7خاصأأأأا فر  
ة سأأأأأأدود  المتعلقة بعنشأأأأأأاء وتشأأأأأأغيل شأأأأأأبك  1977ا لول/سأأأأأأبتمبر    16عر خالفات بشأأأأأألن تيفيم وننهاء معالدة  

، بعد 1997ا لول/سأأأأأأأأأأأبتمبر   25ناغيماروسع ودعت المحكمة الدولتير، فر حكمها المؤرخ  -غابتشأأأأأأأأأأأيكوفو  
  1977البت فر المسأائل التر عرضأها الطرفان، دل  التفاوض بحسأر نية لضأمان تحقيق الداأ معالدة عاي 

 ع 1989نشلت ميم عاي التر اعليت المحكمة انها ال تزال نافمة، مع مراعاة الحالة الفعلية التر 

، اودعت سأأأأأأأألوفاكيا لد  قلم المحكمة طلبا بعصأأأأأأأأدار حكم دضأأأأأأأأافر  1998ا لول/سأأأأأأأأبتمبر   3وفر  - 69
القضأيةع ورات سألوفاكيا ان دصأدار لما الحكم لو امر ضأروري بسأبب عدي رغبة ليغاريا فر تيفيم الحكم   فر

كانون األول/   7لة الميتهية فر ع وقبل انقضأأأأأأأأأأاء المه1997ا لول/سأأأأأأأأأأبتمبر   25الصأأأأأأأأأأادر عر المحكمة فر  
التر حددلا رئيس المحكمة، اودعت ليغاريا بيانا خطيا تبير فيه موقفها مر طلب سأأألوفاكياع   1998ديسأأأمبر  

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

، طلبت حكومة سأأألوفاكيا دل  المحكمة  2017يران/ ونيه  حز  30وبرسأأأالة مر وكيل سأأألوفاكيا بتاري    - 70
ان تسأأأأأأأأجل وق  دعوالا المقامة عر طريق طلب دصأأأأأأأأدار حكم دضأأأأأأأأافر فر القضأأأأأأأأيةع وفر رسأأأأأأأأالة مؤرخة  

، ذكر وكيأأل ليغأأاريأأا ان حكومتأأه ال تعترض عل  وق  الأأدعو  المقأأامأأة عر طريق  2017تمو / وليأأه   12
 دصدار حكم دضافرع  1998ا لول/سبتمبر  3طلب سلوفاكيا المؤرخ 

، اخطرت المحكمة الوكيلير بقرارلا تسأأأأجيل طلب سأأأألوفاكيا 2017تمو / وليه   18وبرسأأأأالة مؤرخة   - 71
وق  الأأدعو  المقأأامأأة عر طريق طلبهأأا دصأأأأأأأأأأأأأأأدار حكم دضأأأأأأأأأأأأأأأافر، وابلغتهمأأا بأألنهأأا احأأاطأأت علمأأًا بأألن كال 

الخا  الموقع بير ليغاريا وسأأأأأأأأأأأأأألوفاكيا مر االتفاق  5مر المادة   3الطرفير احتفظ بحقه، بموجب الفقرة   مر
، فر ان يطلب دل  المحكمة دصأأأأأأأأأدار حكم دضأأأأأأأأأافر لتحد د طرائق تيفيم حكمها 1993نيسأأأأأأأأأان/ابريل    7فر 

 ع 1997ا لول/سبتمبر  25الصادر فر 

، التق  رئيس المحكمة مع وكيلر الطرفير لمياقشأأأأأأأأة ما دذا كان 2018كانون الثانر/ يا ر    23وفر  - 72
القضأأأأأأأأأأأأأأيأأأة مغلقأأأة فر مجملهأأأاع ومع مراعأأأاة اآلراء التر اعرب عيهأأأا الطرفأأأان آنأأأماك،   مر الممكر اعتبأأأار 

، ان القضأأأأأأأأأأأأأأيأة ال تزال قيأد اليظر؛ وتظأل بأالتأالر مأدرجأة فر الجأدول  2018المحكمأة، فر آذار/مأارس  قررت
 العاي للمحكمةع 

 
 د أوغندا( األنشطة المسلحة في أراضي الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية ض  -   2 

، اودعت جمهورية الكونغو الديمقراطية عريضأأأأأأأأأأة إقامة دعو  ضأأأأأأأأأأد  1999حزيران/ ونيه    23فر  - 73
اوغيأدا ”بسأأأأأأأأأأأأأأبأب اعمأال عأدوان مسأأأأأأأأأأأأأأليح ارت كبأت فر انتهأاك سأأأأأأأأأأأأأأأافر لميثأاق األمم المتحأدة وميثأاق ميظمأة  
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 نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/  20مأأة فر  األفريبيأأة“ع وقأأدمأأت اوغيأأدا، فر مأأمكرتهأأا المضأأأأأأأأأأأأأأأادة المودعأأة لأأد  قلم المحك الوحأأدة
 ، مطالبات مضادةع2001 ابريل

، خلصأأت المحكمة عل  وجه الخصأأو   2005كانون األول/ديسأأمبر   19وفر الحكم الصأأادر فر  - 74
دل  ما  لر: ان اوغيدا، ببيامها بلعمال عسأأأأأأكرية ضأأأأأأد جمهورية الكونغو الديمقراطية فر اراضأأأأأأر لما البلد، 

لأدعمي الفعلر دل  قوات غير نظأاميأة كأانأت تعمأل فر اراضأأأأأأأأأأأأأأر جمهوريأة واحتاللهأا مقأاطعأةي د توري، وتقأديمهأا ا
الكونغو الديمقراطية، قد انتهكت مبدا عدي اسأأأأأأأتخداي القوة فر العالقات الدولية ومبدا عدي التدخلع وخلصأأأأأأأت  
المحكمأة ايضأأأأأأأأأأأأأأا دل  ان اوغيأدا انتهكأت التزامأاتهأا بموجأب القأانون الأدولر لحقوق اإنسأأأأأأأأأأأأأأان والقأانون الأدولر 

نسأأأأأأانر بسأأأأأأبب سأأأأأألوك قواتها المسأأأأأألحة، ولعدي اتخاذلا، بوصأأأأأأفها سأأأأأألطة قائمة باالحتالل، تدابير الحتراي  اإ
وضأأأأمان احتراي حقوق اإنسأأأأان والقانون الدولر اإنسأأأأانر فر مقاطعة د توريع وباإضأأأأافة دل  ذلك، انتهكت 

ب القأأانون الأأدولر حييمأأا اقأأدي افراد  اوغيأأدا االلتزامأأات الواجبأأة عليهأأا د اء جمهوريأأة الكونغو الأأديمقراطيأأة بموجأأ 
القوات المسأأأأأأأأأأأأأألحأة األوغيأديأة عل  نهأب واسأأأأأأأأأأأأأأتغالل الموارد الطبي يأة الكونغوليأة فر دقليم جمهوريأة الكونغو 
الأديمقراطيأة، وحييمأا لم تعمأل، بوصأأأأأأأأأأأأأأفهأا السأأأأأأأأأأأأأألطأة القأائمأة بأاالحتالل فر مقأاطعأة د توري، عل  ميع نهأب  

ع وخلصأأأأأأأأت المحكمة ايضأأأأأأأأًا دل  ان جمهورية الكونغو الديمقراطية قد  واسأأأأأأأأتغالل الموارد الطبي ية الكونغولية
  1961انتهكت مر جهتها التزامات واجبة عليها د اء اوغيدا بموجب اتفاقية فيييا للعالقات الدبلوماسأأأأأأأأأأأأأية لعاي 

ها بعسأأأأاءتها معاملة األشأأأأخا  المشأأأأمولير بالحماية بمقتضأأأأ  االتفاقية الممكورة او امتياعها عر البياي بواجب 
فر تقديم الحماية لهم وللممتلكات المشأأأأمولة بالحماية نفسأأأأهاع وبياء عل  ذلك، خلصأأأأت المحكمة دل  انه يقع  
عل  عأاتق كأل طرأ د اء الطرأ اآلخر واجأب جبر الضأأأأأأأأأأأأأأرر الحأاصأأأأأأأأأأأأأألع وقررت ان تبأت فر مسأأأأأأأأأأأأأأللأة  

ية باإجراءات  التعويضأأأأأأأأأأأأأات، فر حالة عدي تمكر الطرفير مر االتفاق فر لما الشأأأأأأأأأأأأألن، واحتفظت لهمو الغا
 الالحقة فر القضيةع 

وفيمأا بعأد، ابلغ الطرفأان المحكمأة بعض المعلومأات المتعلقأة بأعجراء مفأاوضأأأأأأأأأأأأأأأات بييهمأا مر اجأل   - 75
 تسوية مسللة التعويضاتع

، قررت المحكمأأة، بيأأاء عل  طلأأب مر جمهوريأأة  2015تمو / وليأأه    1وبموجأأب األمر المؤرخ   - 76
كانون    6الكونغو الديمقراطية، اسأأأأتئياأ دجراءات القضأأأأية فيما  تعلق بمسأأأأللة التعويضأأأأات وحددت تاري   

قة لها فر اجاًل إ داع جمهورية الكونغو الديمقراطية ممكرًة بشأأأألن التعويضأأأأات المسأأأأتح  2016الثانر/ يا ر  
نظرلا عل  اوغيدا، وإ داع اوغيدا ممكرًة بشلن التعويضات المستحقة لها فر نظرلا عل  جمهورية الكونغو  

 الديمقراطيةع 

، مأ ديددت  2016نيسأأأأأأأأأأأأأأان/ابريأل   11و   2015كأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  10وبموجأب امرير مؤرخير   - 77
  نيسأأأأأأأأأان/  28بشأأأأأأأأألن مسأأأأأأأأأللة التعويضأأأأأأأأأات دل  المهلتان المحددتان اصأأأأأأأأأال إ داع كل مر الطرفير ممكرته 

 ، عل  التوالرع وقد اودعت الممكرتان فر غضون المهلة الممددةع2016ا لول/سبتمبر  28و  2016 ابريل

 شأأأأأأأأأأأأأأبأأأاا/  6، حأأأددت المحكمأأأة تأأأاري   2016كأأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    6وبموجأأأب األمر المؤرخ   - 78
عل  المطأأأالبأأأات المقأأأدمأأأة مر الطرأ اآلخر  اجال إ أأأداع كأأأل طرأ مأأأمكرة مضأأأأأأأأأأأأأأأأأادة ردا    2018 فبرا ر
 ممكرتهع وقد اودعت الممكرتان المضادتان فر غضون األجل المحددع فر

وفر وقت الحق، اجلت جلسأأأات االسأأأتماع العليية بشأأألن مسأأأللة التعويضأأأات، التر كان مر المقرر  - 79
الثأانر/نوفمبر مر العأاي    تشأأأأأأأأأأأأأأرير  18، دل   2019آذار/مأارس    22دل     18عقأدلأا فر البأدايأة فر الفترة مر  
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، قررت  2019نفسأأأأأأأأأأأأأأه، بيأاء عل  طلأب قأدمتأه جمهوريأة الكونغو الأديمقراطيأةع وفر تشأأأأأأأأأأأأأأرير الثأانر/نوفمبر  
المحكمة، بياء عل  طلب مشأأأأأأأترك مر الطرفير، تلجيل جلسأأأأأأأات االسأأأأأأأتماع مرة اخر  إتاحة الفرصأأأأأأأة لهما 

 وضاتع للبياي بمحاولة جد دة لحل مسللة التعويضات عر طريق المفا

مر نظامها األسأاسأر  50، قررت المحكمة، وفقا للمادة 2020ا لول/سأبتمبر   8وبموجب امر مؤرخ  - 80
مر الئحتها، ان تستعير بللل الخبرة إسداء المشورة لها بشلن التعويضات المستحقة   67مر المادة  1والفقرة 

لكونغو الديمقراطية انها لحقت بها، ولر العياصر الثالثة مر األضرار التر تدعر جمهورية ا عل  اوغيدا عر
الخسأأأأأأأأأائر فر األرواح البشأأأأأأأأأرية، وفقدان الموارد الطبي ية، واألضأأأأأأأأأرار الالحقة بالممتلكاتع وقررت المحكمة  

األمر نفسأأأأه ان يعهد بالخبرة دل  اربعة خبراء مسأأأأتقلير يعييون بموجب امر يصأأأأدر الحقا بعد االسأأأأتماع  فر
 دل  الطرفيرع 

كانون   19، عييت المحكمة اربعة خبراءع وفر  2020تشأأرير األول/اكتوبر  12مر مؤرخ وبموجب ا - 81
، اودع الخبراء تقريرا خطيأأا عر اليتأأائ  التر توصأأأأأأأأأأأأأألوا دليهأأاع واحيأأل التقرير الحقأأا  2020األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  

مر  67ة مر الماد 2الطرفير اللم ر اتيحت لهما الفرصأأأأأأأأة لتقديم مالحظات خطية بشأأأأأأأألنه، عمال بالفقرة  دل 
، قأدي الخبراء المعييون مر قبأل المحكمأة ردلم عل  المالحظأات  2021آذار/مأارس   1الئحأة المحكمأةع وفر  

 ع واحيل رد الخبراء دل 2020كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر   19الخطية التر قدمها الطرفان بشأأأأأأأألن تقريرلم المؤرخ 
 الطرفير قبل جلسات االستماعع

 20ن مسأأأأأأأللة التعويضأأأأأأأات فر شأأأأأأأكل مختلط فر الفترة مر وعقدت جلسأأأأأأأات اسأأأأأأأتماع عليية بشأأأأأأأل - 82
ع وحضأأأأأأأأر الخبراء األربعة الم ر عييتهم المحكمة جلسأأأأأأأأات االسأأأأأأأأتماع لإلجابة  2021نيسأأأأأأأأان/ابريل   30 دل 
 األسئلة التر طرحها الطرفان واسئلة المتابعة التر طرحها القضاةع عل 

قرارلا فر جلسأة عليية سأيعلر عر تاريخها  ويجري حاليا التداول بشألن القضأيةع وسأتصأدر المحكمة  - 83
 فر الوقت المياسبع

 
ميل بحري من سأأأأأأأأأافل   200مسأأأأأأأأأ لة تعيين فدود الجرب القاري بين نيكاراغوا وكولومنيا خارج نطا   -   3 

 نيكاراغوا )نيكاراغوا ضد كولومنيا( 
بشأأأأأأأأأأألن   ، اودعت نيكاراغوا عريضأأأأأأأأأأأة إقامة دعو  ضأأأأأأأأأأأد كولومبيا2013ا لول/سأأأأأأأأأأأبتمبر    16فر  - 84
ميل بحري مر خطوا األسأأأأأأأأأأأأأأاس   200متعلق بتعيير الحدود بير الجرأ القاري لييكاراغوا خارج نطاق   ”نزاع

التر يقأأاس ميهأأا عرض البحر اإقليمر لييكأأاراغوا، مر جهأأة، والجرأ القأأاري لكولومبيأأا، مر جهأأة اخر “ع  
ر الأدقيق للحأدود البحريأة بير وطلبأت نيكأاراغوا فر عريضأأأأأأأأأأأأأأتهأا دل  المحكمأة ان تقرر وتعلر اوال، ”المسأأأأأأأأأأأأأأأا

نيكأأاراغوا وكولومبيأأا فر ميأأاطق الجرأ القأأاري التأأابعأأة لكأأل ميهمأأا خأأارج الحأأدود التر حأأددتهأأا المحكمأأة فر  
باليزاع اإقليمر والبحري )نيكاراغوا ضأد  ]فر القضأية المتعلقة   2012تشأرير الثانر/نوفمبر   19حكمها المؤرخ 

عأد القأانون الأدولر التر تحأدد حقوق الأدولتير وواجبأاتهمأا فر مأا  تعلق بميطقة  [“، وثأانيأًا، ”مبأادث وقوا كولومبيأا(
الجرأ القأاري التر يطأالأب بهأا الطرفأان معأًا، واسأأأأأأأأأأأأأأتغالل مواردلأا، فر انتظأار تعيير الحأدود البحريأة بييهمأا  

المادة ميل بحري مر سأأاحل نيكاراغوا“ع وإقامة اختصأأا  المحكمة، اسأأتشأأهدت نيكاراغوا ب   200خارج نطاق 
الحأأأاديأأأة والثالثير مر المعأأأالأأأدة األمريكيأأأة المتعلقأأأة بأأأالتسأأأأأأأأأأأأأأويأأأة السأأأأأأأأأأأأأألميأأأة )ميثأأأاق بوغوتأأأا( المبرمأأأة فر  

 ع1948نيسان/ابريل   30
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 كأأانون األول/  9، حأأددت المحكمأأة تأأاري   2013كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    9وبموجأأب امر مؤرخ   - 85
اجال إ داع كولومبيا   2015كانون األول/ديسأأأأأأأأمبر   9اجال إ داع نيكاراغوا ممكرتها وتاري    2014 ديسأأأأأأأأمبر

 ممكرتها المضادةع

، تقدمت كولومبيا ببعض الدفوع االبتدائية بشأأأأأأأألن عدي اختصأأأأأأأأا  2014آب/اغسأأأأأأأأطس    14وفر  - 86
 المحكمة وعدي مقبولية العريضةع

ر بشأأأأأأألن الدفوع االبتدائية الت  2016آذار/مارس  17وخلصأأأأأأأت المحكمة، فر حكمها الصأأأأأأأادر فر   - 87
قأدمتهأا كولومبيأا، دل  ان لهأا، اسأأأأأأأأأأأأأأتيأادا دل  المأادة الحأاديأة والثالثير مر ميثأاق بوغوتأا، اختصأأأأأأأأأأأأأأا  اليظر  

الطلأأأب األول الأأأمي قأأأدمتأأأه نيكأأأاراغوا فر عريضأأأأأأأأأأأأأأتهأأأا والأأأمي تلتمس فيأأأه مر المحكمأأأة ان تقرر وتعلر  فر
لقأاري التأابعأة لكأل ميهمأا خأارج  الأدقيق للحأدود البحريأة بير نيكأاراغوا وكولومبيأا فر ميأاطق الجرأ ا ”المسأأأأأأأأأأأأأأار

ع وخلصأأت المحكمة ايضأأا “2012تشأأرير الثانر/نوفمبر   19الحدود التر حددتها المحكمة فر حكمها المؤرخ 
دل  ان لأما الطلأب مقبولع بيأد انهأا خلصأأأأأأأأأأأأأأت دل  ان الطلأب الثأانر الأمي قأدمتأه نيكأاراغوا فر عريضأأأأأأأأأأأأأأتهأا  

 مقبولع غير

  2016ا لول/سأأأبتمبر   28، حدد رئيس المحكمة تاري   2016ل  نيسأأأان/ابري  28وبموجب امر مؤرخ  - 88
اجال جأد أدا إ أداع كولومبيأا مأمكرتهأا    2017ا لول/سأأأأأأأأأأأأأأبتمبر   28اجال جأد أدا إ أداع نيكأاراغوا مأمكرتهأا وتأاري   

 المضادةع وقد اودعت الممكرة والممكرة المضادة فر غضون األجلير المحدد رع

، اذنت المحكمة لييكاراغوا بتقديم ممكرة جوابية 2017ديسأأأأأأأأمبر كانون األول/ 8وبموجب امر مؤرخ  - 89
اجلير   2019شأأأأأأأأأأأأأأبأاا/فبرا ر    11و    2018تمو / وليأه    9ولكولومبيأا بتقأديم مأمكرة تعقيبيأةع وحأددت تأاريخر  

إ أداع لأاتير المأمكرتير الخطيتير عل  التوالرع وقأد اودعأت المأمكرة الجوابيأة والمأمكرة التعقيبيأة فر غضأأأأأأأأأأأأأأون 
 محدد لكل ميهماعاألجل ال

 
 االنتهاكات المزعومة للحقو  السيادية والمناطق البحرية في البحر الكاريني )نيكاراغوا ضد كولومنيا(  -   4 

، اودعت نيكاراغوا عريضأأأة تبيم بموجبها دعو  ضأأأد كولومبيا  2013تشأأأرير الثانر/نوفمبر    26فر  - 90
ق البحرية لييكاراغوا، عل  نحو ما اعترفت به المحكمة  بشأألن ”نزاع متعلق بانتهاكات الحقوق السأأيادية والمياط

]فر القضأأأأأأأأأأأأأأيأة المتعلقأة بأاليزاع اإقليمر والبحري   2012تشأأأأأأأأأأأأأأرير الثأانر/نوفمبر    19لهأا فر حكمهأا المؤرخ  
)نيكاراغوا ضأأأأأأأأأأأد كولومبيا([، ولجوء كولومبيا دل  التهد د باسأأأأأأأأأأأتخداي القوة الرتكاب لمو االنتهاكات“ع وطلبت  

عريضأأأأتها دل  المحكمة ان تقرر وتعلر ان كولومبيا انتهكت عدة التزامات دولية تقع عليها وانها  نيكاراغوا فر 
ملزمأة بأالجبر الكأامأل للضأأأأأأأأأأأأأأرر اليأاجم عر افعأالهأا غير المشأأأأأأأأأأأأأأروعأة دوليأاع وإقأامأة اختصأأأأأأأأأأأأأأا  المحكمأة، 

وة عل  ذلك وبدال مر اسأأتشأأهدت نيكاراغوا بالمادة الحادية والثالثير مر ميثاق بوغوتاع وادعت ايضأأا انه ”عال
 ذلك، يكمر اختصا  المحكمة فر سلطتها الطبي ية فر البت فر اإجراءات التر تتطلبها احكامها“ع

  2014تشأأأأرير األول/اكتوبر   3، حددت المحكمة تاري  2014شأأأأباا/فبرا ر  3وبموجب امر مؤرخ  - 91
إ أأداع كولومبيأأا مأأمكرتهأأا المضأأأأأأأأأأأأأأأادةع اجال    2015حزيران/ ونيأأه    3اجال إ أأداع نيكأأاراغوا مأأمكرتهأأا وتأأاري   

 واودعت نيكاراغوا ممكرتها فر غضون المهلة المحددةع

، قأأدمأأت كولومبيأأا بعض الأأدفوع االبتأأدائيأأة بشأأأأأأأأأأأأأأألن عأأدي  2014كأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    19وفر   - 92
 اختصا  المحكمةع 
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بتدائية، بشأأأأأأألن لمو الدفوع اال 2016آذار/مارس   17وخلصأأأأأأأت المحكمة، فر حكمها الصأأأأأأأادر فر  - 93
ان لهأا، اسأأأأأأأأأأأأأأتيأادًا دل  المأادة الحأاديأة والثالثير مر ميثأاق بوغوتأا، اختصأأأأأأأأأأأأأأا  البأت فر اليزاع المتعلق  دل 

بأانتهأاكأات مزعومأة مر جأانأب كولومبيأا لحقوق نيكأاراغوا فر الميأاطق البحريأة التر تؤكأد نيكأاراغوا ان المحكمأة  
 ع2012قد اعترفت بتبعيتها لها بموجب الحكم الصادر فر عاي 

تأأأأأاري   2016آذار/مأأأأأارس    17وبموجأأأأأب امر مؤرخ   - 94 حأأأأأددت المحكمأأأأأة  الثأأأأأانر/  17،   تشأأأأأأأأأأأأأأرير 
 اجال جد دا إ داع كولومبيا ممكرتها المضادةع  2016 نوفمبر

وتضأأأميت لمو الممكرة المضأأأادة، التر اودعت فر غضأأأون األجل المحدد، اربع مطالبات مضأأأادةع   - 95
المطأالبأات تتعلق بعأدي وفأاء نيكأاراغوا المزعوي بواجأب بأمل العيأايأة الواجبأة مر اجأل حمأايأة  وكأانأت اول  لأمو  

وحفظ البيئأة البحريأة فر جيوب غرب البحر الكأاريبر؛ وتيأاولأت المطأالبأة الثأانيأة عأدي وفأاء نيكأاراغوا المزعوي 
التمتع ببيئة صأحية وسأليمة  بالتزامها ببمل العياية الواجبة مر اجل حماية حق سأكان ارخبيل سأان اندريس فر 

ومسأأأأأأأأأأأتدامة؛ وكانت المطالبة الثالثة تتعلق بانتهاك نيكاراغوا المزعوي لحق الصأأأأأأأأأأأياد ر الحرفيير مر سأأأأأأأأأأأكان 
ارخبيل سأأأان اندريس فر الوصأأأول دل  مياطق الصأأأيد التر اعتادوا الصأأأيد فيها واسأأأتغالل مواردلا؛ وانصأأأبت 

المي حدد   2013آب/اغسأأأأأأأطس   19المؤرخ   2013-33وي رقم المطالبة الرابعة عل  اعتماد نيكاراغوا للمرسأأأأأأأ 
خطوا اسأأأأأأأاس مسأأأأأأأتبيمة تفضأأأأأأأر دل  توسأأأأأأأيع نطاق المياو الداخلية لييكاراغوا ومياطقها البحرية بما  تجاو  

 يسمح به القانون الدولرع ما

وفر وقت الحق، اودع الطرفان، فر غضأأأأأأأأأأأون اآلجال التر حددتها المحكمة، مالحظاتهما الخطية   - 96
 شلن مقبولية لمو المطالباتع ب 

، قررت المحكمة عدي مقبولية مطالبتر كولومبيا 2017تشرير الثانر/نوفمبر   15وفر األمر المؤرخ  - 97
المضأأأادتير األول  والثانية بصأأأفتهما تلك ورات انهما ال تشأأأكالن جزءا مر الدعو  قيد اليظر، ولكيها قضأأأت  

 اليظرع  الثالثة والرابعة بصفتهما تلك وبلنهما تشكالن جزءا مر الدعو  قيدبمقبولية مطالبتيها المضادتير 

وفر األمر نفسأأأأأأأأأأأأأأأه، طلبأأت المحكمأأة دل  نيكأأاراغوا تقأأديم مأمكرة جوابيأأة ونل  كولومبيأأا تقأأديم مأمكرة  - 98
تشأأأأأأأأأرير  15ايار/ما و و  15تعقيبية بشأأأأأأأأألن مطالب كل مر الطرفير فر الدعو  قيد اليظر وحددت تاريخر 

، عل  التوالر، اجلير إ داع لاتير الممكرتيرع وقد اودعت الممكرتان فر غضون األجل  2018ثانر/نوفمبر  ال
 المحدد لكل ميهماع

، اذنت المحكمة لييكاراغوا بتقديم ممكرة دضأأافية  2018كانون األول/ديسأأمبر  4وبموجب امر مؤرخ  - 99
اجال   2019آذار/مارس   4ومبيا، وحددت تاري   تتعلق حصأأأأأأأأأأأأرا بالمطالبتير المضأأأأأأأأأأأأادتير اللتير قدمتهما كول

 إ داع لمو الممكرةع وقد اودعت الممكرة اإضافية فر غضون األجل المحددع

 ا لول/ 20ومر المقرر ان تفتتح جلسأأأأأأأأأأأأأأات االسأأأأأأأأأأأأأأتمأاع العلييأة لليظر فر موضأأأأأأأأأأأأأأوع الأدعو  فر  - 100
 ع2021 سبتمبر

 
 مال ضد كينيا( تعيين الحدود البحرية في المحيط الهندي )الصو  -   5 

، اودع الصأأأأأومال عريضأأأأأة يبيم بها دعو  ضأأأأأد كيييا تتعلق بميا عة 2014آب/اغسأأأأأطس    28فر  - 101
بشأأأأأأأأأأأأأألن تحأد أد الميأاطق البحريأة التر تطأالأب بهأا الأدولتأان فر المحيط الهيأديع وطلأب الصأأأأأأأأأأأأأأومأال فر لأمو  

الحدود البحرية الوحيد المي   العريضأأأأة دل  المحكمة ”ان تحدد، اسأأأأتيادا دل  القانون الدولر، كامل مسأأأأار خط
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يفصأأأل بير جميع المياطق البحرية التابعة لكل مر الصأأأومال وكيييا فر المحيط الهيدي، بما فر ذلك الجرأ  
]ميأل بحري[“ع وإقأامأة اختصأأأأأأأأأأأأأأا  المحكمأة، دفع الطرأ المأدعر بألحكأاي   200القأاري فيمأا وراء مسأأأأأأأأأأأأأأافأة 

مة، واشأأأأار دل  تصأأأأريحر قبول الوالية اإجبارية للمحكمة  مر اليظاي األسأأأأاسأأأأر للمحك 36مر المادة   2 الفقرة
 نيسأأأأأأأأأأأأان/ 19وعر كيييا فر   1963نيسأأأأأأأأأأأأان/ابريل   11الصأأأأأأأأأأأأادرير وفقا لتلك األحكاي عر الصأأأأأأأأأأأأومال فر  

 36مر المادة  2ع وباإضأأأافة دل  ذلك، دفع الصأأأومال بلن ”اختصأأأا  المحكمة بموجب الفقرة  1965 ابريل
مر اتفأاقيأة األمم المتحأدة لقأانون البحأار“ التر صأأأأأأأأأأأأأأدق عليهأا    282ة  مر اليظأاي األسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأر تؤكأدو المأاد

 ع 1989الطرفان فر عاي  كال

  تمو /   13، حأأأدد رئيس المحكمأأأة تأأأاري   2014تشأأأأأأأأأأأأأأرير األول/اكتوبر    16وبموجأأأب امر مؤرخ   - 102
ا المضأأادةع اجال إ داع كيييا ممكرته  2016ايار/ما و    27اجال إ داع الصأأومال ممكرته وتاري    2015  وليه

 وقد اودع الصومال ممكرته فر غضون األجل المحددع

، قدمت كيييا بعض الدفوع االبتدائية بشأأأأأأأألن عدي اختصأأأأأأأأا   2015تشأأأأأأأأرير األول/اكتوبر  7وفر  - 103
 المحكمة وعدي مقبولية العريضةع 

رتها كييياع  ، اصأأأأأأأدرت المحكمة قرارلا بشأأأأأأألن الدفوع االبتدائية التر اثا2017شأأأأأأأباا/فبرا ر   2وفر  - 104
وبعد ان رفضأت المحكمة لمو الدفوع االبتدائية، ”قضأت بلن لها اختصأا  اليظر فر العريضأة التر اودعتها 

 ع“وبلن العريضة مقبولة 2014آب/اغسطس  28جمهورية الصومال االتحادية فر 

مؤرخ   - 105 امر  تأأأأأأاري   2017شأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأاا/فبرا ر    2وبموجأأأأأأب  المحكمأأأأأأة  حأأأأأأددت  األول/  18،   كأأأأأأانون 
اجال جد دا إ داع كيييا ممكرتها المضأأأأأأأأأأادةع وقد اودعت الممكرة المضأأأأأأأأأأادة فر غضأأأأأأأأأأون  2017 رديسأأأأأأأأأأمب 
 المحددع  األجل

، اذنت المحكمة للصأأأأأأأومال بتقديم ممكرة جوابية ولكيييا 2018شأأأأأأأباا/فبرا ر   2وبموجب امر مؤرخ  - 106
عل  التوالر  2018ألول/ديسأأأأأمبر كانون ا  18حزيران/ ونيه و  18بتقديم ممكرة تعقيبية وحددت لهما تاريخير 

 اجلير إ داع الممكرتير اللتير اودع كل ميهما فر غضون األجل المحددع 

وقد اجلت جلسأات االسأتماع العليية بشألن موضأوع الدعو ، التر كان مر المقرر عقدلا فر البداية  - 107
  2020وحزيران/ ونيه  2019، تباعا دل  تشأأرير الثانر/نوفمبر  2019ا لول/سأأبتمبر   13دل   9فر الفترة مر  
السأأأأأأأتماع فر شأأأأأأأكل  ، عل  دثر طلبات التلجيل التر تقدمت بها كييياع وعقدت جلسأأأأأأأات ا2021وآذار/مارس 

 بمشاركة وفد الصومالع  2021آذار/مارس  18و  15مختلط ما بير  

ويجري حاليا التداول بشألن القضأيةع وسأتصأدر المحكمة قرارلا فر جلسأة عليية سأيعلر عر تاريخها   - 108
 فر الوقت المياسبع

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

، اودعت شأأأأأأأأأأيلر عريضأأأأأأأأأأة تبيم بها دعو  ضأأأأأأأأأأد دولة بوليفيا المتعددة 2016حزيران/ ونيه    6فر  - 109
القوميات بشأألن ميا عة بييهما تتعلق بوضأأع واسأأتخداي مياو المجر  المائر سأأيالالع ودفعت شأأيلر بلن سأأيالال 

وتطأالأب   1999ميأم عأاي  مجر  مأائر دولر، ولكر دولأة بوليفيأا المتعأددة القوميأات بأدات تيكر لأما الوضأأأأأأأأأأأأأأع  
بالحق الحصأأأأري فر اسأأأأتخداي مياو لما المجر  المائرع ولملك طلبت شأأأأيلر مر المحكمة ان تقرر وتعلر ان 
سأأأأأأأأيالال مجر  مائر دولر يخضأأأأأأأأع اسأأأأأأأأتخدامه للقانون الدولر العرفر، وان تبيير حقوق الطرفير والتزاماتهما  
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وتعلر ان دولة بوليفيا المتعددة القوميات قد اخلت    الميبثقة ميهع وطلبت شأأأأأأأيلر ايضأأأأأأأا دل  المحكمة ان تقرر
بالتزامها بعخطار شأأأأيلر والتشأأأأاور معها فيما  تعلق باألنشأأأأطة التر قد تؤثر عل  مياو سأأأأيالال او عل  انتفاع  
شأأأأأأأأأأيلر بهاع وإقامة اختصأأأأأأأأأأا  المحكمة، احت  الطرأ المدعر بالمادة الحادية والثالثير مر ميثاق بوغوتا  

 تان طرفًا فيهعالمي تعد الدول

اجاًل إ أداع   2017تمو / وليأه   3، حأددت المحكمأة تأاري   2016تمو / وليأه   1وبموجأب امر مؤرخ   - 110
اجاًل إ داع دولة بوليفيا المتعددة القوميات ممكرتها المضأأأأأأأأأادةع   2018تمو / وليه   3شأأأأأأأأأيلر ممكرتها وتاري   

 واودعت شيلر ممكرتها فر غضون المهلة المحددةع

متأه دولأة بوليفيأا  2018ايأار/مأا و   23وقررت المحكمأة، بألمرلأا الصأأأأأأأأأأأأأأادر فر   - 111 ، بيأاء عل  طلأب قأدي
المتعأددة القوميأات ونظرًا لعأدي اعتراض شأأأأأأأأأأأأأأيلر عل  لما الطلأب، تمأد د مهلأة تقأديم المأمكرة المضأأأأأأأأأأأأأأادة حت  

دة،2018ا لول/سأأأأأأبتمبر   3 ثالد مطالبات   ع وتضأأأأأأميت لمو الممكرة، التر ا ودعت فر غضأأأأأأون المهلة الممد 
مضأأأأادةع وطلبت دولة بوليفيا المتعددة القوميات دل  المحكمة ان تقرر وتعلر، فر جملة امور، ان لها سأأأأيادة 

عل  التدفق االصأطياعر  ”عل  القيوات االصأطياعية وآليات الصأرأ فر سأيالال الواقعة فر اراضأيها، وكملك 
 ع“اراضيها لمياو سيالال التر تم تصميمه او تعزيزو او دنتاجه فر

، اعلر وكيل شأأأأأأيلر ان حكومة بلدو، ومر اجل  2018تشأأأأأأرير األول/اكتوبر  9وفر رسأأأأأأالة مؤرخة   - 112
 التعجيل باإجراءات، ال تعترض عل  مقبولية لمو المطالبات المضادةع 

، طلبت المحكمة ان تقدي شأأأيلر ممكرة جوابية 2018تشأأأرير الثانر/نوفمبر   15وبموجب امر مؤرخ  - 113
تقدي دولة بوليفيا المتعددة القوميات ممكرة تعقيبية، تقتصأران عل  المطالبات المضأادة التر قدمها الطرأ   وان

اجال إ داع لاتير الممكرتير، عل   2019ايار/ما و    15شأأأأأباا/فبرا ر و   15المدع  عليه، وحددت تاريخر  
 التوالرع وقد اودعت الممكرتان فر غضون المهلة المحددة لكل ميهماع

، اذنت المحكمة لشأأأأأأأأيلر بتقديم ممكرة دضأأأأأأأأافية تتعلق 2019حزيران/ ونيه   18وبموجب امر مؤرخ  - 114
 ا لول/  18حصأأأأأأأأأأأأأأرا بأأالمطأأالبأأات المضأأأأأأأأأأأأأأأادة التر قأأدمتهأأا دولأأة بوليفيأأا المتعأأددة القوميأأات، وحأأددت تأأاري   

 اجاًل إ داعهاع وقد اودعت الممكرة فر غضون المهلة المحددةع 2019 سبتمبر
 

 لحصانات والدعاوى الجنائية )غينيا االستوائية ضد فرنسا( ا  -   7 
، اودعت غيييا االسأأأأتوائية عريضأأأأة تبيم بها دعو  ضأأأأد فرنسأأأأا بشأأأألن 2016حزيران/ ونيه    13فر  - 115

بحصأأأأأأانة اليائب الثانر لرئيس جمهورية غيييا االسأأأأأأتوائية المكل  بشأأأأأأؤون الدفاع وامر ”ميا عة بييهما تتعلق 
ودورو نغيما اوبيانغ مانغر[ مر المالحقة الجيائية، وبشأأأأأأأأأألن الوضأأأأأأأأأأع القانونر للمبي  المي الدولة ]السأأأأأأأأأأيد تي 

 ع “]كانت[ تشغله سفارة غيييا االستوائية فر فرنسا

وإقامة اختصأأأأأأا  المحكمة، احت ي الطرأ المدعر بصأأأأأأكير ت عدي الدولتان طرفًا فيهما: البروتوكول   - 116
 نيسأأأأأأأأأأأان/ 18ت الدبلوماسأأأأأأأأأأأية المتعلق بالتسأأأأأأأأأأأوية اإلزامية للميا عات المؤرخ االختياري التفاقية فيييا للعالقا

  الثأانر/  تشأأأأأأأأأأأأأأرير 15؛ واتفأاقيأة األمم المتحأدة لمكأافحأة الجريمأة الميظمأة عبر الوطييأة المؤرخأة  1961 ابريأل
 ع2000نوفمبر 
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  2017الثأأانر/ يأأا ر  كأأانون    3، حأأددت المحكمأأة تأأاري   2016تمو / وليأأه    1وبموجأأب امر مؤرخ   - 117
اجاًل إ داع فرنسأأأأأا ممكرًة مضأأأأأادةع واودعت  2017تمو / وليه   3اجاًل إ داع غيييا االسأأأأأتوائية ممكرًة وتاري   

 غيييا االستوائية ممكرتها ضمر األجل المحددع

، اودعأأت غيييأأا االسأأأأأأأأأأأأأأتوائيأأة لأأد  قلم المحكمأأة طلبأأًا لإلشأأأأأأأأأأأأأأأارة  2016ا لول/سأأأأأأأأأأأأأأبتمبر    29وفر   - 118
 تحفظيةع  بتدابير

، اصأأأأدرت المحكمة امرًا بشأأأألن طلب اإشأأأأارة بتدابير تحفظية  2016كانون األول/ديسأأأأمبر   7وفر  - 119
المي قدمته غيييا االسأأأأأأأتوائيةع واشأأأأأأأارت عل  وجه الخصأأأأأأأو  دل  ان فرنسأأأأأأأا ”]يجب[ ان تتخم، فر انتظار 

املة المبي ، الموصأأأأأوأ بلنه صأأأأأدور قرار نهائر فر القضأأأأأية، جميع التدابير المتاح لها اتخاذلا لضأأأأأمان مع
فر بأاريس، معأاملأة ممأاثلأة   avenue Foch  42يألوي البعثأة الأدبلومأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة لغيييأا االسأأأأأأأأأأأأأأتوائيأة والواقع فر  

 مر اتفاقية فيييا للعالقات الدبلوماسية، مر اجل كفالة حرمته“ع 22تقتضيه المادة  لما

بشأأأأأأأألن عدي اختصأأأأأأأأا  المحكمة وعدي ، قديمت فرنسأأأأأأأأا دفوعًا ابتدائية  2017آذار/مارس   31وفر  - 120
 مقبولية العريضةع 

، اصأأأأأدرت المحكمة قرارلا بشأأأأألن الدفوع االبتدائية التر قدمتها فرنسأأأأأاع  2018حزيران/ ونيه   6وفر  - 121
وخلصأأأت المحكمة دل  ان ليس لها االختصأأأا  اسأأأتيادًا دل  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة الميظمة  

لها اختصأأأأأأأا ، اسأأأأأأأتيادًا دل  البروتوكول االختياري التفاقية فيييا للعالقات الدبلوماسأأأأأأأية عبر الوطيية، لكر ”
 42المتعلق بالتسأأأأوية اإلزامية للميا عات، للبت فر العريضأأأأةععع مر حيث صأأأألتها بوضأأأأع المبي  الواقع فر  

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

دت المحكمة تاري  و  - 122 اجال   2018كانون األول/ديسأأأأأمبر  6بموجب امر صأأأأأدر فر اليوي نفسأأأأأه، حدي
 جد دا إ داع فرنسا ممكرتها المضادةع وقد اودعت الممكرة المضادة فر غضون المهلة المحددةع

كرة ، طلبت المحكمة ان تقدي غيييا االسأأأتوائية مم2019كانون الثانر/ يا ر   24وبموجب امر مؤرخ  - 123
اجاًل إ داع   2019تمو / وليه  24نيسأان/ابريل و  24جوابية وان تقدي فرنسأا ممكرة تعقيبية، وحددت تاريخر 

دت المحكمأأأة بأأألمر مؤرخ  لأأأاتير المأأأمكرتير، عل  التوالرع وبيأأأاء عل  طلأأأب مر غيييأأأا االسأأأأأأأأأأأأأأتوائيأأأة، مأأأدي
واجل د داع   2019ايار/ما و   8حت   ، اجل د داع غيييا االسأأأأأأأتوائية الممكرة الجوابية2019نيسأأأأأأأان/ابريل   17

ع وقد اودعت الممكرتان فر غضأأأأأأأون المهلة الممددة 2019آب/اغسأأأأأأأطس   21فرنسأأأأأأأا الممكرة التعقيبية حت  
 ميهماع   لكل

 شأأأأأأأأباا/  21و  17وع قدت جلسأأأأأأأأات االسأأأأأأأأتماع العليية لليظر فر موضأأأأأأأأوع الدعو  فر الفترة بير   - 124
 ع 2020 فبرا ر

، اصأأأأأأأأدرت المحكمة قرارلا بشأأأأأأأألن حيثيات القضأأأأأأأأية، وجاء  2020ول/ديسأأأأأأأأمبر كانون األ  11وفر  - 125
 فقرة الميطوق ما  لر: فر

 ”لهمو األسباب،  

 فعن المحكمة،  

 بلغلبية تسعة اصوات مقابل سبعة اصوات، (1) 
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 “مقر بعثة”فر باريس لم يحظ قط بمركز    avenue Foch 42تر  ان المبي  الواقع فر   
' مر اتفاقية 1' 1وائية فر الجمهورية الفرنسأأأأأأأية بالمعي  المقصأأأأأأأود فر المادة جمهورية غيييا االسأأأأأأأت 

 فيييا للعالقات الدبلوماسية؛

المؤيدون: القضأأأأأأأأأأاة تومكا، وابرالاي، وبيونة، وكانسأأأأأأأأأأادو ترييدادي، ودوناليو، وكراوفورد،   
 وغيفورجيان، وسالي، ون واساوا؛

والسأأأأأأأأيدة شأأأأأأأأوي، نائبة الرئيس؛ والقضأأأأأأأأاة غايا،  المعارضأأأأأأأأون: السأأأأأأأأيد  وسأأأأأأأأ ، الرئيس؛    
 وسيبوتييدي، وبهانداري، وروبيسون؛ والقاضر الخا ، كاتيكا؛

 وبلغلبية اثير عشر صوتًا مقابل اربعة اصوات،  (2) 

 تعلر ان الجمهورية الفرنسية لم تخرق التزاماتها بموجب اتفاقية فيييا للعالقات الدبلوماسية؛   

السأأأيد  وسأأأ ، الرئيس؛ والقضأأأاة تومكا، وابرالاي، وبيونة، وكانسأأأادو ترييدادي،  المؤيدون:    
 ودوناليو، وغايا، وسيبوتييدي، وكراوفورد، وغيفورجيان، وسالي، ون واساوا؛

المعارضأأأأأون: السأأأأأيدة شأأأأأوي، نائبة الرئيس؛ والقاضأأأأأيان بهانداري وروبيسأأأأأون؛ والقاضأأأأأر   
 الخا ، كاتيكا؛

 صوتًا مقابل اربعة اصوات،وبلغلبية اثير عشر  (3) 

 ترفض جميع االستيتاجات األخر  المقدمة مر جمهورية غيييا االستوائيةع  

المؤيدون: السأأأيد  وسأأأ ، الرئيس؛ والقضأأأاة تومكا، وابرالاي، وبيونة، وكانسأأأادو ترييدادي،    
 ودوناليو، وغايا، وسيبوتييدي، وكراوفورد، وغيفورجيان، وسالي، ون واساوا؛

ون: السأأأأأيدة شأأأأأوي، نائبة الرئيس؛ والقاضأأأأأيان بهانداري وروبيسأأأأأون؛ والقاضأأأأأر المعارضأأأأأ   
 “الخا ، كاتيكا؛

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

، اودعأأأت جمهوريأأأة د ران اإسأأأأأأأأأأأأأأالميأأأة عريضأأأأأأأأأأأأأأأأة ترفع بهأأأا دعو  2016حزيران/ ونيأأأه    14فر   - 126
ات المتحدة تتعلق بميا عة بشأأأأألن ”اتخاذ الواليات المتحدة مجموعة مر التدابير ادت او تؤدي، فر  الوالي  ضأأأأأد

  آب/  15انتهأاك لمعأالأدة الصأأأأأأأأأأأأأأداقأة والعالقأات االقتصأأأأأأأأأأأأأأاديأة والحقوق القيصأأأأأأأأأأأأأأليأة المبرمأة فر طهران فر  
اإ رانية )بما فيها ، ععع دل  آثار سألبية شأد دة عل  قدرة جمهورية د ران اإسأالمية والشأركات 1955 اغسأطس

شأأركات مملوكة للدولة( عل  ممارسأأة حقوقها فر التصأأرأ فر ممتلكاتها والتمتع بها، بما فر ذلك الممتلكات 
الموجودة خارج األراضأأر اإ رانية وداخل اراضأأر الواليات المتحدة“ع وطلبت جمهورية د ران اإسأأالمية، عل  

لواليات المتحدة قد اخلت ببعض التزاماتها بموجب معالدة وجه الخصو ، دل  المحكمة ان تقرر وتعلر ان ا
الصأأأداقة وانها ملزمة بعصأأأالح الضأأأرر المي لحق عل  دثر ذلك بجمهورية د ران اإسأأأالمية دصأأأالحا كاماًلع 

 مر المادة الحادية والعشرير مر المعالدةع 2وإقامة اختصا  المحكمة، دفع الطرأ المدعر بالفقرة 
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اجال   2017شأأأأأأأأأأأأأأبأأاا/فبرا ر    1، حأأددت المحكمأأة تأأاري   2016تمو / وليأأه    1ؤرخ  وبموجأأب امر م - 127
اجال إ أداع الواليأات المتحأدة    2017ا لول/سأأأأأأأأأأأأأأبتمبر    1إ أداع جمهوريأة د ران اإسأأأأأأأأأأأأأأالميأة مأمكرتهأا وتأاري   

 ممكرتها المضادةع وقدمت جمهورية د ران اإسالمية ممكرتها فر غضون المهلة المحددةع

، قدمت الواليات المتحدة دفوعًا ابتدائية بشأأأأأأأأألن عدي اختصأأأأأأأأأا  المحكمة  2017ما و /ايار 1وفر  - 128
 وعدي مقبولية العريضةع 

، اصأأدرت المحكمة قرارلا بشأألن الدفوع االبتدائية التر قدمتها الواليات 2019شأأباا/فبرا ر   13وفر  - 129
اإسأأأالمية وان لمو العريضأأأة  المتحدةع واعليت ان لها اختصأأأا  البت فر شأأأق مر عريضأأأة جمهورية د ران

مقبولةع وخلصأأأأأأأت كملك دل  ان معالدة الصأأأأأأأداقة ال تميح المحكمة اختصأأأأأأأا  اليظر فر طلبات جمهورية 
د ران اإسأالمية فر شأقها المتعلق باالنتهاك المزعوي لقواعد القانون الدولر بشألن الحصأانات السأياديةع واعليت 

ععع واسأأأأأأأأأأأأأأتيأدت  المتعلق ”بألي مطأالبأة تتعلق بأانتهأاكأات مزعومأة  المحكمأة ايضأأأأأأأأأأأأأأًا ان الأدفع االبتأدائر الثأالأث
 معاملة الدولة اإ رانية او المصرأ المركزي“ ليس له فر ظروأ لمو القضية طابع ابتدائر حصراع  دل 

اجاًل جد دا   2019ا لول/سأأأأبتمبر    13وبموجب امر صأأأأدر فر اليوي نفسأأأأه، حددت المحكمة تاري    - 130
 تحدة ممكرتها المضادةع إ داع الواليات الم

، مأأدد رئيس المحكمأأة، بيأأاء عل  طلأأب  2019آب/اغسأأأأأأأأأأأأأأطس    15وبموجأأب امر صأأأأأأأأأأأأأأأأادر فر   - 131
  تشأأأأأأأأأأأأأرير األول/ 14الواليات المتحدة، تاري  انتهاء مهلة تقديم الواليات المتحدة ممكرتها المضأأأأأأأأأأأأأادة دل   مر

 عع وقد اودعت الممكرة المضادة فر غضون المهلة المحددة2019اكتوبر  

الثأأأأانر/نوفمبر    15وبموجأأأأب امر مؤرخ   - 132 ، اذن رئيس المحكمأأأأة لجمهوريأأأأة د ران 2019تشأأأأأأأأأأأأأأرير 
د مهلتر د أداع تلكمأا المأمكرتير   اإسأأأأأأأأأأأأأأالميأة بتقأديم مأمكرة جوابيأة وللواليأات المتحأدة بتقأديم مأمكرة تعقيبيأة، وحأدي

المأأأأأمكر 2021ايأأأأأار/مأأأأأا و    17و    2020آب/اغسأأأأأأأأأأأأأأطس    17 فر واودعأأأأأت  التوالر،  تأأأأأان ضأأأأأأأأأأأأأأمر ، عل  
 المحددتيرع   المهلتير

 
تطنيق االتفأاييأة الأدوليأة لقمع تمويأل اإلرهأاب واالتفأاييأة الأدوليأة للقضأأأأأأأأأاء علز جميع أشأأأأأأأأأكأال التمييز   -   9 

 العنصري )أوكرانيا ضد االتحاد الروسي( 
، اودعت اوكرانيا عريضأأأأة تبيم بها دعو  ضأأأأد االتحاد الروسأأأأر 2017كانون الثانر/ يا ر    16فر  - 133

  1999كانون األول/ديسأأأأأأمبر  9فيما  تعلق بانتهاكات مزعومة لالتفاقية الدولية لقمع تمويل اإرلاب المؤرخة  
ع  1965األول/ديسأأأأأمبر    كانون  21واالتفاقية الدولية للقضأأأأأاء عل  جميع اشأأأأأكال التمييز العيصأأأأأري المؤرخة  

ل ” 2014واكيدت اوكرانيا عل  وجه الخصأأو  ان االتحاد الروسأأر ميم عاي  ل عسأأكريا فر اوكرانيا، وموي تدخي
اعمأااًل درلأابيأة، وانتهأك حقوق اإنسأأأأأأأأأأأأأأان الواجبأة لمال ير المواطيير األوكرانيير، بمأا فر ذلأك حق عأدد كبير  

د الروسأأأأر حريض عل  تمرد مسأأأألح ضأأأأد سأأأألطة الدولة األوكرانية  ع واكيدت اوكرانيا ان االتحا“ميهم فر الحياة
ودعمه فر الجزء الشأأأرقر مر البلدع واكيدت ايضأأأًا ان االتحاد الروسأأأر، بلفعاله، قد انتهك المبادث األسأأأاسأأأية  
للقانون الدولر، بما فيها المبادث الميصأأو  عليها فر االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإرلابع وادعت اوكرانيا 
ايضأأأا ان االتحاد الروسأأأر، قد اوجد فر جمهورية القري المتمتعة بالحكم الماتر ومد ية سأأأيفاسأأأتوبول، اوكرانيا، 

ع  “ مياخا مر العي  والتخويف ضأأأد الجماعات اإثيية غير الروسأأأية”المحتلير مؤقتا مر قدبل االتحاد الروسأأأر 
انتهاٌك لالتفاقية الدولية للقضأاء عل  جميع اشأكال    وتر  اوكرانيا ان لمو ”الحملة المتعمدة لإلبادة الثقافية ععع
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التمييز العيصأأأأأأأأأري“ع والتمسأأأأأأأأأت اوكرانيا مر المحكمة ان تقرر وتعلر ان االتحاد الروسأأأأأأأأأر قد اخل بالتزاماته 
بموجب االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإرلاب واالتفاقية الدولية للقضأأاء عل  جميع اشأأكال التمييز العيصأأري، 

ن يجبر الضأأرر المي تسأأبب فيه وان يصأألحهع ومر اجل دقامة اختصأأا  المحكمة، اعتد الطرأ  وان عليه ا
االتفاقية الدولية للقضأأأأأأأأأأأأأاء عل  مر  22مر االتفاقية الدولية لقمع تمويل اإرلاب والمادة   24المدعر بالمادة  

 ع جميع اشكال التمييز العيصري 

 وكرانيا ايضًا طلبًا باإشارة بتدابير تحفظيةع ، قدمت ا2017كانون الثانر/ يا ر   16وفر  - 134

، اصأأأأأأأأأأأدرت المحكمة امرًا بشأأأأأأأأأأألن طلب اإشأأأأأأأأأأأارة بتدابير تحفظيةع  2017نيسأأأأأأأأأأأان/ابريل    19وفر  - 135
وخلصأأأأأأأأأأأأأأأت، فر جملأة امور، دل  انأه فيمأا  تعلق بأالحأالأة فر جمهوريأة القري المتمتعأة بأالحكم الأماتر ومأد يأة  

مؤقتا مر قدبل االتحاد الروسأأأر، يجب عل  االتحاد الروسأأأر، وفقا اللتزاماته  سأأأيفاسأأأتوبول، اوكرانيا، المحتلير  
بموجب االتفاقية الدولية للقضأأأأأأأاء عل  جميع اشأأأأأأأكال التمييز العيصأأأأأأأري، )ا( ان يمتيع عر مواصأأأأأأألة العمل  
  بأالقيود المفروضأأأأأأأأأأأأأأة عل  قأدرة جمأاعأة تتأار القري عل  المحأافظأة عل  ليئأاتهأا التمثيليأة، بمأا فر ذلأك مجلس

 الشعب التتري فر القري، او فرض قيود جد دة عليها؛ )ب( ان يكفل توفير التعليم باللغة األوكرانية؛ 

  2018حزيران/ ونيأأه    12، حأأدد رئيس المحكمأأة تأأاري   2017ايأأار/مأأا و    12وبموجأأب امر مؤرخ   - 136
الروسأأأأأأأأر ممكرته المضأأأأأأأأادةع  اجاًل إ داع االتحاد 2019تمو / وليه    12اجاًل إ داع اوكرانيا ممكرتها وتاري   

 واودعت اوكرانيا ممكرتها فر غضون المهلة المحددةع

ي االتحاد الروسأأر بعض الدفوع االبتدائية بشأألن عدي اختصأأا   2018ا لول/سأأبتمبر    12وفر  - 137 ، قدي
 المحكمة وعدي مقبولية العريضةع 

الدفوع االبتدائية التر اثارلا  ، اصأأأأأأدرت المحكمة قرارلا بشأأأأأألن2019تشأأأأأأرير الثانر/نوفمبر   8وفر  - 138
االتحاد الروسأر، وخلصأت دل  ان لها اختصأا  البت فر الطلبات التر قدمتها اوكرانيا عل  اسأاس االتفاقية 

ع ومر جهة اخر ،  واالتفاقية الدولية للقضأاء عل  جميع اشأكال التمييز العيصأري الدولية لقمع تمويل اإرلاب  
قبولية المي اثارو الطرأ المدع  عليه فيما  تعلق بطلبات اوكرانيا المسأأأأأأأتيدة  رفضأأأأأأأت المحكمة الدفع بعدي الم

، وخلصأأأأأت دل  ان العريضأأأأأة، فر شأأأأأقها االتفاقية الدولية للقضأأأأأاء عل  جميع اشأأأأأكال التمييز العيصأأأأأري دل  
 المتعلق بهمو الطلبات، مقبولةع 

دت الم2019تشأأأأأأأأأأأأأأرير الثأأانر/نوفمبر    8وبموجأأب امر مؤرخ   - 139  كأأانون األول/  8حكمأأة تأأاري   ، حأأدي
اجال إ داع االتحاد الروسأأأأأر ممكرته المضأأأأأادةع وبياء عل  طلبات االتحاد الروسأأأأأر، قررت    2020 ديسأأأأأمبر

مأؤرخأأأأأأأة   اوامأر  عألأ   بأيأأأأأأأاء  الأثأأأأأأأانأر/ أيأأأأأأأا أر    20و    2020تأمأو / أولأيأأأأأأأه    13الأمأحأكأمأأأأأأأة،    2021كأأأأأأأانأون 
نيسأأأأأأأأأأأأأأان/ابريل   8اته المضأأأأأأأأأأأأأأادة دل  ، تمأد د مهلأة تقأديم االتحأاد الروسأأأأأأأأأأأأأأر ممكر 2021حزيران/ ونيأه   28 و
 عل  التوالرع 2021آب/اغسطس  9تمو / وليه و  8 و
 

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

، اودعت غيانا عريضأأأأة دقامة دعو  ضأأأأد جمهورية فيزويال البوليفاريةع 2018آذار/مارس   29فر  - 140
المحكمة فر عريضأأتها ”ان تؤكد الصأأالحية القانونية واألثر الملزي لقرار التحكيم الصأأادر   والتمسأأت غيانا مر

بشأألن الحدود بير مسأأتعمرة غيانا البريطانية والواليات المتحدة الفيزويلية“ع   1899تشأأرير األول/اكتوبر    3فر 
مر اتفاق تسأأأأوية الخالأ  مر المادة الرابعة  2وإقامة اختصأأأأا  المحكمة، اسأأأأتظهر الطرأ المدعر بالفقرة 
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بير فيزويال والمملكة المتحدة لبريطانيا العظم  وا رليدا الشأأأأأمالية بشأأأأألن الحدود بير فيزويال وغيانا البريطانية 
(، وقرار األمير العأاي لألمم المتحأدة المؤرخ “اتفأاق جييف”)  1966شأأأأأأأأأأأأأأبأاا/فبرا ر    17الموقع فر جييف فر 

 اتفاق جييف، باختيار المحكمة وسيلة لتسوية الخالأع، عمال ب 2018كانون الثانر/ يا ر   30

ان 2018حزيران/ ونيأأأأه    18وفر   - 141 تعتبر  البوليفأأأأاريأأأأة المحكمأأأأة بأأأألنهأأأأا  ، ابلغأأأأت جمهوريأأأأة فيزويال 
الواضأأأأأأأأأأأأأأح ان المحكمأة تفتقر دل  االختصأأأأأأأأأأأأأأا  لليظر فر القضأأأأأأأأأأأأأأيأة وانهأا قد قررت عدي المشأأأأأأأأأأأأأأاركة  مر
 اإجراءات القضائيةع  فر

المرافعأأأأات  الخطيأأأأة  2018حزيران/ ونيأأأأه    19وبموجأأأأب امر مؤرخ   - 142 تتيأأأأاول  المحكمأأأأة ان  ، قررت 
اجال إ داع   2018تشأأأأأأرير الثانر/نوفمبر   19القضأأأأأأية اوال مسأأأأأأللةي اختصأأأأأأا  المحكمة، وحددت تاري   فر

 ها المضادةع اجال إ داع جمهورية فيزويال البوليفارية ممكرت  2019نيسان/ابريل   18غيانا ممكرتها، وتاري   

، 2019نيسأأأان/ابريل  12وقد اوددعت ممكرة غيانا فر غضأأأون المهلة المحددةع وفر رسأأأالة مؤرخة  - 143
اكدت جمهورية فيزويال البوليفارية انها لر تشأأأأأأأأأأأأأارك فر المرافعات الخطية، مشأأأأأأأأأأأأأيرة فر الوقت ذاته دل  انها 

مر  2وفاء بالتزاماتها“ بموجب الفقرة سأأأأأأأأأأأتقدي، فر الوقت المياسأأأأأأأأأأأب، معلومات لمسأأأأأأأأأأأاعدة المحكمة عل  ”ال
، قديمت جمهورية فيزويال البوليفارية  2019تشأأأأرير الثانر/نوفمبر   28مر نظامها األسأأأأاسأأأأرع وفر   53 المادة

دل  المحكمة وثيقة بعيوان ”ممكرة جمهورية فيزويال البوليفارية بشأأأأأألن العريضأأأأأأة التر اودعتها جمهورية غيانا 
 “ع 2018آذار/مارس  29ل الدولية فر التعاونية لد  محكمة العد

وقد تلجلت جلسأأات االسأأتماع العليية بشأألن مسأأللة االختصأأا ، التر كان مر المقرر عقدلا بداية  - 144
(ع وعقأدت بعأد ذلأك  19-، بسأأأأأأأأأأأأأأبأب جأائحأة مرض فيروس كورونأا )كوفيأد2020آذار/مأارس    27و    23بير  

، شأارك فيها قضأاة بالحضأور الشأخصأر  2020نيه  حزيران/ و  30جلسأة اسأتماع عليية عر طريق الفيد و فر  
 او عر بعد وشارك فيها وفد غيانا عر بعدع

، اصأأأدرت المحكمة قرارلا بشأأألن مسأأأللة االختصأأأا ع وجاء  2020كانون األول/ديسأأأمبر   18وفر  - 145
 فر ميطوق القرار ما  لر:

 ”لهمو األسباب،  

 فعن المحكمة،  

 ربعة اصوات،وبلغلبية اثير عشر صوتًا مقابل ا (1) 

متها جمهورية غيانا التعاونية فر     رات ان لها اختصأأأأأأأأأأأأأا  اليظر فر العريضأأأأأأأأأأأأأة التر قدي
  1899تشأرير األول/اكتوبر   3فيما  تعلق بصأحة قرار التحكيم الصأادر فر  2018آذار/مارس   29

ة فيزويال  ومسأأأأأأأللة التسأأأأأأأوية اليهائية لليزاع عل  الحدود البرية بير جمهورية غيانا التعاونية وجمهوري 
 البوليفارية المتصلة بقرار التحكيم؛

المؤيدون: السأيد  وسأ ، الرئيس؛ والسأيدة شأوي، نائبة الرئيس؛ والقضأاة تومكا، وكانسأادو   
ترييداد، ودوناليو، وسأأأأأيبوتييدي، وبهانداري، وروبيسأأأأأون، وكراوفورد، وسأأأأأالي، ون واسأأأأأاوا؛ 

 والقاضر الخا ، تشارلزوورد؛

 المعارضون: القضاة ابرالاي، وبيونة، وغايا، وغيفورجيان؛  
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 باإجماع،  (2) 

تر  انه ليس لها اختصأأأأأأأأأا  اليظر فر مطالبات جمهورية غيانا التعاونية الياشأأأأأأأأأئة عر   
 ع“األحداد التر وقعت بعد توقيع اتفاق جييف

آراء الطرفير، تأاري   ، حأددت المحكمأة، بعأد التحقق مر  2021آذار/مأارس    8وبموجأب امر مؤرخ   - 146
، اجال إ أأأداع جمهوريأأأة 2023آذار/مأأأارس    8اجال إ أأأداع غيأأأانأأأا مأأأمكرتهأأأا، وتأأأاري     2022آذار/مأأأارس    8

 فيزويال البوليفارية ممكرتها المضادةع
 

 المتحدة( تطنيق االتفايية الدولية للقضاء علز جميع أشكال التمييز العنصري )قطر ضد اإلمارات العربية  -   11 
، اودعت قطر عريضأأأأأة دقامة دعو  ضأأأأأد اإمارات العربية المتحدة  2018حزيران/ ونيه  11ر ف  - 147

بشأأأأأأأأأأأأأألن انتهاكات مزعومة لالتفاقية الدولية للقضأأأأأأأأأأأأأأاء عل  جميع اشأأأأأأأأأأأأأأكال التمييز العيصأأأأأأأأأأأأأأري المؤرخة  
، التر كلتأأأا الأأأدولتير طرأ فيهأأأاع واكأأأدت قطر فر عريضأأأأأأأأأأأأأأتهأأأا ان  1965األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   كأأأانون  21

العربيأأة المتحأأدة اعتمأأدت ونيفأأمت مجموعأأة مر التأأدابير التمييزيأأة، ال تزال سأأأأأأأأأأأأأأأاريأأة حت  اآلن،   ”اإمأأارات 
تسأأأأتهدأ القطريير وتسأأأأتيد بشأأأأكل صأأأأريح دل  اصأأأألهم الوطير“، األمر المي اد  فر را ها دل  انتهاكات 

متحدة  لحقوق اإنسأأأأأأأأأأأانع والتمس الطرأ المدعر مر المحكمة ان تعلر وتقضأأأأأأأأأأأر بلن اإمارات العربية ال
االتفاقية الدولية للقضأأاء  مر  7و    6و   5و  4و  2اخلت بااللتزامات التر تقع عل  عاتقها بموجب المواد  

عل  جميع اشأأأأأأأكال التمييز العيصأأأأأأأري، وان عليها ان تتخم جميع التدابير الال مة للوفاء بتلك االلتزاماتع  
ر االتفاقية الدولية للقضأاء عل  جميع م  22وإقامة اختصأا  المحكمة، اسأتظهر الطرأ المدعر بالمادة  

 اشكال التمييز العيصريع

 ، قدمت قطر ايضًا طلبًا باإشارة بتدابير تحفظيةع2018حزيران/ ونيه  11وفر  - 148

، اصأأأأأأأأأأأأأأدرت المحكمأة امرلأا بشأأأأأأأأأأأأأألن ذلأك الطلأب، مشأأأأأأأأأأأأأأيرة عل  وجه  2018تمو / وليأه   23وفر  - 149
المتحدة كفالة: )ا( لمي شأأأمل األسأأأر القطرية التر تفرق شأأأمل   الخصأأأو  دل  انه يجب عل  اإمارات العربية

؛ )ب( تمكير الطلبة  2017حزيران/ ونيه   5افرادلا بسأأأأبب التدابير التر اتخمتها اإمارات العربية المتحدة فر  
مر   2017حزيران/ ونيأه    5القطريير المتضأأأأأأأأأأأأأأررير مر التأدابير التر اتخأمتهأا اإمأارات العربيأة المتحأدة فر  

ل تعليمهم فر اإمارات العربية المتحدة او مر الحصأأأأأأأأأأأأأأول عل  ملفهم المدرسأأأأأأأأأأأأأأر او الجامعر دذا كانوا دكما
 رغبون فر الدراسأأأأأأأأة فر اماكر اخر ؛ )ج( تمكير القطريير المتضأأأأأأأأررير مر التدابير التر اتخمتها اإمارات  

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

  2019نيسأأأأأأأأأأأأأأان/ابريأل    25، حأدد رئيس المحكمأة تأاري   2018تمو / وليأه   25وبموجأب امر مؤرخ   - 150
اجال إ أأأداع اإمأأأارات العربيأأأة المتحأأأدة   2020كأأأانون الثأأأانر/ يأأأا ر    27اجال إ أأأداع قطر مأأأمكرتهأأأا وتأأأاري   

 غضون المهلة المحددة لهاعممكرتها المضادةع وقدمت قطر ممكرتها فر 

، اودعأت اإمأارات العربيأة المتحأدة لأد  قلم المحكمأة طلبأًا لإلشأأأأأأأأأأأأأأأارة  2019آذار/مأارس    22وفر   - 151
 بتدابير تحفظيةع 

، قدمت اإمارات العربية المتحدة دفوعًا ابتدائية بشألن عدي اختصأا   2019نيسأان/ابريل    30وفر  - 152
، حأأدد رئيس المحكمأأة تأأاري   2019ايأأار/مأأا و    2بموجأأب امر مؤرخ  المحكمأأة وعأأدي مقبوليأأة العريضأأأأأأأأأأأأأأأةع و 
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اجال يمكر لقطر فر غضأأأأونه ان تقدي بيانًا خطيًا بمالحظاتها واسأأأأتيتاجاتها بشأأأألن   2019آب/اغسأأأأطس   30
 الدفوع االبتدائية التر قدمتها اإمارات العربية المتحدةع 

فضت بموجبه طلب اإشارة بتدابير تحفظية  ، اصدرت المحكمة امرا ر 2019حزيران/ ونيه    14وفر  - 153
 المي قدمته اإمارات العربية المتحدةع 

، قدمت قطر، فر غضأأأأأأأون األجل المي حددو رئيس المحكمة، بيانًا 2019آب/اغسأأأأأأأطس    30وفر  - 154
 خطيًا بمالحظاتها واستيتاجاتها بشلن الدفوع االبتدائية التر قدمتها اإمارات العربية المتحدةع 

جلسأأأأأات اسأأأأأتماع عليية عر   2020ا لول/سأأأأأبتمبر   7آب/اغسأأأأأطس دل    31وع قدت فر الفترة مر   - 155
صت لليظر فر الدفوع االبتدائية، شارك فيها القضاة بالحضور الشخصر او عر بعدع  طريق الفيد و خ صي

وق  ، اصأأأأأأأدرت المحكمة قرارلا بشأأأأأأألن الدفوع االبتدائيةع وجاء فر ميط2021شأأأأأأأباا/فبرا ر   4وفر  - 156
 القرار ما  لر:

 ”لهمو األسباب،  

 فعن المحكمة،  

 بلغلبية احد عشر صوتا مقابل ستة اصوات، (1) 

 تؤيد الدفع االبتدائر األول المي اثارته اإمارات العربية المتحدة؛  

المؤيدون: السأيدة شأوي، نائبة الرئيس؛ والقضأاة تومكا، وابرالاي، وبيونة، ودوناليو، وغايا،    
 وكراوفورد، وغيفورجيان، وسالي، ون واساوا؛ والقاضيان الخاصان كو ودوديه؛

المعارضأأون: السأأيد  وسأأ ، الرئيس؛ والقضأأاة كانسأأادو ترييداد، وسأأيبوتييدي، وبهانداري،    
 وروبيسون، ون واساوا؛

 بلغلبية احد عشر صوتا مقابل ستة اصوات،  (2) 

  11ة المقأأدمأأة مر دولأأة قطر فر  تر  انأأه ليس لهأأا اختصأأأأأأأأأأأأأأأا  اليظر فر العريضأأأأأأأأأأأأأأأ   
 ع2018حزيران/ ونيه  

المؤيدون: السأيدة شأوي، نائبة الرئيس؛ والقضأاة تومكا، وابرالاي، وبيونة، ودوناليو، وغايا،    
 وكراوفورد، وغيفورجيان، وسالي، ون واساوا؛ والقاضيان الخاصان كو ودوديه؛

ييداد، وسأأيبوتييدي، وبهانداري،  المعارضأأون: السأأيد  وسأأ ، الرئيس؛ والقضأأاة كانسأأادو تر   
 ع“وروبيسون، ون واساوا

 
 1955االنتهأاكأات المزعومأة لمعأاهأدة الصأأأأأأأأأأداقأة والعالقأات االقتصأأأأأأأأأأاديأة والحقو  القنصأأأأأأأأأليأة لعأام   -   12 

 إيران اإلسالمية ضد الواليات المتحدة األمريكية(  )جمهورية 

اإسأأأأأأأأأأأأأأالميأة عريضأأأأأأأأأأأأأأأة دقأامأة دعو  ضأأأأأأأأأأأأأأأد ، اودعأت جمهوريأة د ران  2018تمو / وليأه    16فر   - 157
المتحدة األمريكية تتعلق بميا عة بشأأأأأألن انتهاكات مزعومة لمعالدة الصأأأأأأداقة والعالقات االقتصأأأأأأادية   الواليات

ودخلأت حييز اليفأاذ  وي   1955آب/اغسأأأأأأأأأأأأأأطس   15والحقوق القيصأأأأأأأأأأأأأأليأة التر وقيعهأا البلأدان فر طهران  وي  
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 ران اإسأأأأأأالمية دل  ان عريضأأأأأأتها تتعلق بالقرار المي اتخمته  ع واشأأأأأأارت جمهورية د1957حزيران/ ونيه   16
بفرض سأأأأأألسأأأأأألة مر التدابير التقييدية ضأأأأأأد جمهورية د ران اإسأأأأأأالمية   2018الواليات المتحدة فر ايار/ما و  

ر وتعلر   وضأأأد الشأأأركات التابعة لها وضأأأد رعايالاع والتمسأأأت جمهورية د ران اإسأأأالمية مر المحكمة، ان تقريد
يأات المتحأدة، مر خالل تلأك التأدابير ومر خالل تأدابير دضأأأأأأأأأأأأأأافيأة اعليأت عيهأا، قأد اخلأت بأالتزامأات  ان الوال

عد دة بموجب معالدة الصأأأداقة، وان تضأأأع حدا لهمو اإخالالت، وان تعوض جمهورية د ران اإسأأأالمية عر 
مادة الحادية  مر ال 2الضأأأأأأأرر المي سأأأأأأأببتهع وإقامة اختصأأأأأأأا  المحكمة، اسأأأأأأأتظهر الطرأ المدعر بالفقرة 

 والعشرير مر معالدة الصداقةع

 ، قديمت جمهورية د ران اإسالمية ايضًا طلبًا باإشارة بتدابير تحفظيةع 2018تمو / وليه  16وفر  - 158

، اصأدرت المحكمة امرًا بشألن لما الطلب، ذكرت فيه عل  وجه  2018تشأرير األول/اكتوبر   3وفر  - 159
المتحأأدة ان تزيأأل اي عببأأات تيشأأأأأأأأأأأأأأأل عر التأأدابير المعلر عيهأأا فر    الخصأأأأأأأأأأأأأأو  انأأه يجأأب عل  الواليأأات

التر تعرقدل التصأأأأأأد ر الحر دل  اراضأأأأأأر جمهورية د ران اإسأأأأأأالمية لبعض فئات السأأأأأألع    2018ايار/ما و   8
والخدمات، وان تكفل ميح التصأأأأأأاريح والرخه الال مة وعدي دخضأأأأأأاع التحويالت المالية ألي قيود مر حيث  

 الخدمات المشار دليهاع صلتها بالسلع و 

نيسأأأأأأأأأأأأأان/ابريل   10، حددت المحكمة  ومر  2018تشأأأأأأأأأأأأأرير األول/اكتوبر  10وبموجب امر مؤرخ  - 160
، عل  التوالر، اجلْير إ داع جمهورية د ران اإسأأأأأأأأأأالمية ممكرتها وإ داع 2019تشأأأأأأأأأأرير األول/اكتوبر   10 و

 الواليات المتحدة األمريكية ممكرتها المضادةع 

د رئيس وب  - 161 ياء عل  طلب مر جمهورية د ران اإسأأأأأأأأأأالمية، ونظرًا لعدي اعتراض الواليات المتحدة، مد 
  كأأانون الثأأانر/   10و    2019ايأأار/مأأا و    24، حت   2019نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/ابريأأل    8المحكمأأة، بموجأأب امر مؤرخ  

مكرة المضأأأأأأأأأأأأأادة  ، عل  التوالر، األجلير المحدد ر إ داع ممكرة جمهورية د ران اإسأأأأأأأأأأأأأالمية والم2020  يا ر
 للواليات المتحدةع وقدمت جمهورية د ران اإسالمية ممكرتها فر غضون المهلة الممددةع 

، قدمت الواليات المتحدة دفوعًا ابتدائية بشأأأأأأأأأأأألن عدي اختصأأأأأأأأأأأأا   2019آب/اغسأأأأأأأأأأأأطس    23وفر  - 162
 المحكمة وعدي مقبولية العريضةع 

 كأأأانون األول/  23المحكمأأأة تأأأاري   ، حأأأدد رئيس  2019آب/اغسأأأأأأأأأأأأأأطس    26وبموجأأأب امر مؤرخ   - 163
اجاًل إ داع جمهورية د ران اإسأأأأأأأأالمية بيانًا خطيًا بمالحظاتها واسأأأأأأأأتيتاجاتها بشأأأأأأأألن الدفوع   2019 ديسأأأأأأأأمبر

 االبتدائية التر قدمتها الواليات المتحدةع وقد اودع البيان فر غضون المهلة المحددةع

جلسأأأأأأات اسأأأأأأتماع عليية عر طريق الفيد و   2020  ا لول/سأأأأأأبتمبر 21و  14وع قدت فر الفترة بير   - 164
صت لليظر فر الدفوع االبتدائية، شارك فيها القضاة بالحضور الشخصر او عر بعدع  خ صي

، اصأأأأأأأدرت المحكمة قرارلا بشأأأأأأألن الدفوع االبتدائيةع وجاء فر ميطوق  2021شأأأأأأأباا/فبرا ر   3وفر  - 165
 القرار ما  لر:

 ”لهمو األسباب،  

 فعن المحكمة،  

 باإجماع،  (1) 
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ترفض الدفع االبتدائر بشأأأأألن اختصأأأأأاصأأأأأها المي اثارته الواليات المتحدة األمريكية والمي   
بموجبه ال  تعلق موضأأوع اليزاع بتفسأأير او تطبيق معالدة الصأأداقة والعالقات االقتصأأادية والحقوق  

 ؛1955القيصلية لعاي 

 باإجماع، (2) 

ها المي اثارته الواليات المتحدة األمريكية بشأأأألن ترفض الدفع االبتدائر بشأأأألن اختصأأأأاصأأأأ   
التأأدابير المتعلقأأة بأأالتجأأارة او المعأأامالت بير جمهوريأأة د ران اإسأأأأأأأأأأأأأأالميأأة )او الرعأأايأأا اإ رانيير  

 والشركات اإ رانية( وبلدان ثالثة )او رعايالا وشركاتها(؛

 بلغلبية خمسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد، (3) 

 دائر المتعلق بمقبولية العريضة المي اثارته الواليات المتحدة األمريكية؛ترفض الدفع االبت   

المؤيدون: السأأيد  وسأأ ، الرئيس؛ والسأأيدة شأأوي، نائبة الرئيس؛ والقضأأاة تومكا، وابرالاي،    
وبيونة، وكانسأأأأأأأأأأأأأأادو ترييداد، وغايا، وسأأأأأأأأأأأأأأيبوتييدي، وبهانداري، وروبيسأأأأأأأأأأأأأأون، وكراوف رد، 

 اوا؛ والقاضر الخا ، ممتا ؛وغيفورجيان، وسالي، ون واس

 المعارض: القاضر الخا ، براور؛  

 بلغلبية خمسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد، (4) 

)ب(  1ترفض الدفع االبتدائر المي اثارته الواليات المتحدة األمريكية عل  اسأأأأأأأأأأاس الفقرة    
 ؛1955صلية لعاي مر المادة العشرير مر معالدة الصداقة والعالقات االقتصادية والحقوق القي 

المؤيدون: السأأيد  وسأأ ، الرئيس؛ والسأأيدة شأأوي، نائبة الرئيس؛ والقضأأاة تومكا، وابرالاي،    
وبيونة، وكانسأأأأأأأأأأأأأأادو ترييداد، وغايا، وسأأأأأأأأأأأأأأيبوتييدي، وبهانداري، وروبيسأأأأأأأأأأأأأأون، وكراوف رد، 

 وغيفورجيان، وسالي، ون واساوا؛ والقاضر الخا ، ممتا ؛

 اور؛المعارض: القاضر الخا ، بر   

 باإجماع، (5) 

)د(  1ترفض الأدفع االبتأدائر الأمي اثأارتأه الواليأات المتحأدة األمريكيأة عل  اسأأأأأأأأأأأأأأاس الفقرة   
 ؛1955مر المادة العشرير مر معالدة الصداقة والعالقات االقتصادية والحقوق القيصلية لعاي 

 بلغلبية خمسة عشر صوتًا مقابل صوت واحد، (6) 

مر المادة الحادية والعشأأأأرير مر معالدة  2وعليه، تر  ان لها اختصأأأأاصأأأأًا بموجب الفقرة   
، لليظر فر العريضأأأأأة المقدمة مر 1955الصأأأأأداقة والعالقات االقتصأأأأأادية والحقوق القيصأأأأألية لعاي 

 ، وان العريضة الممكورة مقبولةع 2018تمو / وليه  16جمهورية د ران اإسالمية فر 

يد  وسأأ ، الرئيس؛ والسأأيدة شأأوي، نائبة الرئيس؛ والقضأأاة تومكا، وابرالاي،  المؤيدون: السأأ   
وبيونة، وكانسأأأأأأأأأأأأأأادو ترييداد، وغايا، وسأأأأأأأأأأأأأأيبوتييدي، وبهانداري، وروبيسأأأأأأأأأأأأأأون، وكراوف رد، 

 وغيفورجيان، وسالي، ون واساوا؛ والقاضر الخا ، ممتا ؛

 ع“المعارض: القاضر الخا ، براور  
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اجال   2021ا لول/سأأأأبتمبر   20، حددت المحكمة تاري  2021باا/فبرا ر شأأأأ  3وبموجب امر مؤرخ  - 166
جأد أدًا إ أداع الواليأات المتحأدة مأمكرتهأا المضأأأأأأأأأأأأأأادةع وبيأاء عل  طلأب مر الواليأات المتحأدة، قأامأت المحكمأة،  

، بتمأد أد مهلأة تقأديم المأمكرة المضأأأأأأأأأأأأأأادة مر جأانأب الواليأات المتحأدة 2021تمو / وليأه   21بموجأب امر مؤرخ 
 ع2021تشرير الثانر/نوفمبر   22 دل 
 

 نقل سفارة الواليات المتحدة إلز القدس )فلسطين ضد الواليات المتحدة األمريكية(  -   13 
، اودعت دولة فلسأأأأأطير عريضأأأأأة دقامة دعو  ضأأأأأد الواليات المتحدة 2018ا لول/سأأأأأبتمبر    28فر  - 167

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

يت   شأأأأأي عاصأأأأأمة إسأأأأأرائيل واعلر عر نقل سأأأأأفارة الواليات المتحدة فر دسأأأأأرائيل مر تل ابيب دل  القدسع ثم د 
ع ودفعت دولة فلسأأأأأأأأأأطير بلن اتفاقية فيييا تيه عل  ان البعثة 2018ايار/ما و  14السأأأأأأأأأأفارة فر القدس فر 

المعتمد لد هاع وبالتالر، فر راي دولة فلسأأطير،   الدبلوماسأأية للدولة المعتمددة يجب دقامتها عل  اراضأأر الدولة
وباليظر دل  الوضع الخا  للقدس، فعن ”نقل سفارة الواليات المتحدة فر دسرائيل دل  القدس ] أأأ[شكل انتهاكًا 
التفاقية فيييا“ع والتمسأت دولة فلسأطير فر عريضأتها مر المحكمة ان ت سأجل لما االنتهاك، وان تلمر الواليات 

وضأأأأأأأأأأأأأأع حأد لأه، وان تتخأم جميع التأدابير الال مأة للتقيأيد بمأا عليهأا مر التزامأات، وان تقأدي تألكيأدات المتحأدة ب 
وضأأأأأأمانات بعدي تكرار سأأأأأألوكها غير المشأأأأأأروعع وإقامة اختصأأأأأأا  المحكمة، احت ي الطرأ المدعر بالمادة 

 التسوية اإلزامية للميا عاتع األول  مر البروتوكول االختياري التفاقية فيييا للعالقات الدبلوماسية المتعلق ب 

وابلغت الواليات المتحدة المحكمةي بلنها ال تعتبر نفسأأأأأأأأأأأأأأها ملزمة بعالقة تعاقدية مع الطرأ المدعر  - 168
بموجب اتفاقية فيييا للعالقات الدبلوماسأأية او بروتوكول التوقيع االختياري الملحق باالتفاقية المتعلق بالتسأأوية 

ر ثم، خلصأت الواليات المتحدة دل  انها تعتبر ان مر الواضأح ان المحكمة تفتقر دل  اإلزامية للميا عاتع وم
 االختصا  لليظر فر العريضة وانه  يبغر حمأ القضية مر الجدول العايع

، قررت المحكمأأة وجوب ان تتيأأاول وثأأائق  2018تشأأأأأأأأأأأأأأرير الثأأانر/نوفمبر    15وبموجأأب امر مؤرخ   - 169
دت  ومر المرافعات الخطية فر القضأأأأية ا ايار/ما و  15واًل اختصأأأأا ي المحكمة ومقبولية العريضأأأأةع وقد حد 

، عل  التوالر، مهلتر د داع دولة فلسأأأأأأأأأأأأأطير ممكرتها والواليات المتحدة 2019تشأأأأأأأأأأأأأرير الثانر/نوفمبر    15 و
 األمريكية ممكرتها المضادةع وقد ا ودعت ممكرة دولة فلسطير ضمر المهلة المحددةع 

هة دل  رئيس قلم المحكمة،  2021نيسأأأأان/ابريل   12فلسأأأأطير، فر رسأأأأالة مؤرخة  وطلبت دولة  - 170 موجي
مر اجل دتاحة الفرصأأأأأأأة  ”،  2021حزيران/ ونيه   1تلجيل المرافعة الشأأأأأأأفوية التر كان مر المقرر دجراسلا فر 

يس ، ابلغ رئ 2021نيسأأأأأان/ابريل  19ع وفر رسأأأأأالة مؤرخة “للطرفير إيجاد حل لليزاع مر خالل المفاوضأأأأأات
ع ومع مراعأأأاة آراء الطرفير، قررت المحكمأأأة،  “ال تعترض عل  طلأأأب المأأأديعر”القلم بأأألن الواليأأأات المتحأأأدة  

 تلجيل جلسات االستماع دل  دشعار آخرع 
 

 مطالبة غواتيماال ب راض وجزر ومناطق بحرية )غواتيماال/بليز(  -   14 
ر غواتيماال وبليز عر طريق اتفاق ، ع رضأأأأأأأأأأأت عل  المحكمة ميا عة بي 2019حزيران/ ونيه    7فر  - 171

مر االتفأاق الخأا ، طلأب الطرفأان دل  المحكمأة ان تبأت، وفقأًا لقواعأد القأانون  2و   1خأا ع ووفقأًا للمأادتير  
مر نظأأامهأأا األسأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأر، فر جميع   38مر المأأادة    1الأأدولر المعمول بهأأا عل  اليحو المحأأدد فر الفقرة  
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تيماال ضأأد بليز فر بعض األراضأأر والجزر واي مسأأاحة بحرية تيشأأل المطالبات القانونية التر طالبت بها غوا
 عيها، وان تبييدر ما لر حقوق كل مر الطرفير فر تلك األراضر والمياطق وحدود كل ميهاع

دت المحكمأأأأة  ومر  2019حزيران/ ونيأأأأه    18وبموجأأأأب امر مؤرخ   - 172   2020حزيران/ ونيأأأأه    8، حأأأأدي
لير إ داع غواتيماال ممكرتها ون داع بليز ممكرتها المضادةع، عل  التوالر2021حزيران/ ونيه   8 و  ، اجي

، اجلت المحكمة، اسأأتجابة لطلب غواتيماال تمد د اجل  2020نيسأأان/ابريل   22وبموجب امر مؤرخ  - 173
، ون داع بليز 2020كانون األول/ديسأأأأأأأمبر  8تقديم الممكرة، المهلتير المحددتير إ داع غواتيماال ممكرتها دل  

 ع وقد اوددعت ممكرة غواتيماال فر غضون المهلة الممددةع 2022حزيران/ ونيه   8مكرتها المضادة دل  م
 

 تطنيق اتفايية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعايبة عليها )غامنيا ضد ميانمار(  -   15 

عو  ضأأأأد ، اودعت غامبيا لد  قلم المحكمة عريضأأأأة دقامة د2019تشأأأأرير الثانر/نوفمبر    11فر  - 174
كأانون   9ميأانمأار بشأأأأأأأأأأأأأألن انتهأاكأات مزعومأة التفأاقيأة ميع جريمأة اإبأادة الجمأاعيأة والمعأاقبأة عليهأا المؤرخأة 

ع والتمسأأت غامبيا بشأأكل خا  فر عريضأأتها مر المحكمة ان تقرر وتعلر ان ميانمار  1948األول/ديسأأمبر 
غير مشأأأأأأأأأأأأأأروع دوليأًا، وان عليهأا ان تفر قأد اخلأت بأالتزامأاتهأا بموجأب لأمو االتفأاقيأة، وان تيهر فورا اي فعأل  

بالتزاماتها المتعلقة بجبر الضأأأأأرر المي تعريض له ضأأأأأحايا اإبادة الجماعية الميتمون دل  جماعة الرولييغيا،  
وان عليها ان تقدي تلكيدات وضأأأمانات بعدي تكرار انتهاكاتهاع وإقامة اختصأأأا  المحكمة، اسأأأتظهر الطرأ  

 التفاقيةع المدعر بالمادة التاسعة مر ا

 وا رفق بتلك العريضة طلب الت مست فيه اإشارة بتدابير تحفظيةع  - 175

، اصأدرت المحكمة امرًا اشأارت فيه بعدد مر التدابير التحفظية،  2020كانون الثانر/ يا ر    23وفر  - 176
وامرت فيأأه، فر جملأأة امور، ان تتخأأم ميأأانمأأار، جميعي التأأدابير الممكيأأة مر اجأأل ميع ارتكأأاب اي فعأأل مر 

ية والمعاقبة عليها ضأأأأأد اعضأأأأأاء األفعال التر تشأأأأأير دليها المادة الثانية مر اتفاقية ميع جريمة اإبادة الجماع
جمأاعأة الرولييغيأا الموجود ر عل  اراضأأأأأأأأأأأأأأيهأا؛ وان تتخأم تأدابير فعأالأة لميع دتالأ األدلأة المتعلقأة بأاألفعأال  
المزعومأة وضأأأأأأأأأأأأأأمأان الحفأا  عل  تلأك األدلأة؛ وان تقأدي للمحكمأة تقريرا عر جميع التأدابير المتخأمة لتيفيأم لأما 

  صأأأأدور األمر، ثم كل سأأأأتة اشأأأأهر دل  ان تصأأأأدر المحكمة قرارلا  األمر فر غضأأأأون اربعة اشأأأأهر مر تاري 
 اليهائر بشلن القضيةع 

الثأأأأانر/ يأأأأا ر    23وبموجأأأأب امر آخر مؤرخ   - 177  تمو /  23، حأأأأددت المحكمأأأأة  ومر  2020كأأأأانون 
لير إ أداع غأامبيأا مأمكرتهأا وإ أداع ميأانمأا2021كأانون الثأانر/ يأا ر    25و    2020  وليأه ر ، عل  التوالر، اجي

 ممكرتها المضادةع

، مأددت المحكمأة، بيأاء عل  طلأب مر غأامبيأا، المهلتير 2020ايأار/مأا و    18وبموجأب امر مؤرخ   - 178
  2020تشأأأأأأأأأأأأأأرير األول/اكتوبر    23الزمييتير إ أأأداع غأأأامبيأأأا مأأأمكرتهأأأا وميأأأانمأأأار مأأأمكرتهأأأا المضأأأأأأأأأأأأأأأأادة دل   

 الممددةعع وقد اوددعت ممكرة غامبيا فر غضون المهلة 2021تمو / وليه  23 و

، قدمت ميانمار دفوعًا ابتدائية بشأأأألن عدي اختصأأأأا  المحكمة  2021كانون الثانر/ يا ر    20وفر  - 179
 وعدي مقبولية العريضةع 
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، اجال 2021ايأار/مأا و    20، حأددت المحكمأة  2021كأانون الثأانر/ يأا ر    28وبموجأب امر مؤرخ   - 180
حظاتها واسأأأأأأتيتاجاتها بشأأأأأألن الدفوع االبتدائية التر قدمتها يمكر لغامبيا فر غضأأأأأأونه ان تقدي بيانًا خطيًا بمال

 ميانمارع وقد اودعت غامبيا البيان فر غضون المهلة المحددةع 
 

 تعيين الحدود النرية والبحرية والسيادة علز جزر )غابون/غينيا االستوائية(  -   16 
يييا االسأأأأتوائية عر طريق  ، ع رضأأأأت عل  المحكمة ميا عة بير غابون وغ2021آذار/مارس   5فر  - 181

ع وفر االتفأأأاق، يطلأأأب  2020ودخأأأل حيز اليفأأأاذ فر آذار/مأأأارس    2016اتفأأأاق خأأأا  تم توقيعأأأه فر عأأأاي  
ان تقرر ما دذا كانت الصكوك والمعالدات واالتفاقيات الدولية القانونية التر احت  بها ”الطرفان دل  المحكمة 

ريأة الغأابون وجمهوريأة غيييأا االسأأأأأأأأأأأأأأتوائيأة فيمأا  تعلق بتعيير  الطرفأان لهأا قوة القأانون فر العالقأات بير جمهو 
 ع“الحدود البحرية والبرية المشتركة والسيادة عل  جزر مبانيه وكوكوتيه/كوكوتيروس وكونغا

جمهوريأة الغأابون تقري بألن االتفأاقيأة الخأاصأأأأأأأأأأأأأأة المتعلقأة بتعيير حأدود  ”ويرد فر االتفأاق الخأا  ان   - 182
إسأأأأأأأأأأبانية فر غرب افريبيا، عل  سأأأأأأأأأأواحل الصأأأأأأأأأأحراء الكبر  وخلي  غيييا، الموقعة  الممتلكات الفرنسأأأأأأأأأأية وا

، واالتفأاقيأة التر تعيير الحأدود البريأة والبحريأة لغيييأا االسأأأأأأأأأأأأأأتوائيأة  1900حزيران/ ونيأه    27بأاريس بتأاري    فر
ة غيييأأا  جمهوريأأ ”وان    “، تيطبقأأان عل  اليزاع1974ا لول/سأأأأأأأأأأأأأأبتمبر    12وغأأابون، الموقعأأة فر بأأاتأأا بتأأاري   

االسأأأأأتوائية تقري بلن باالتفاقية الخاصأأأأأة بشأأأأألن تعيير حدود الممتلكات الفرنسأأأأأية واإسأأأأأبانية فر غرب افريبيا، 
 ع“، تيطبق عل  اليزاع1900حزيران/ ونيه  27عل  سواحل الصحراء وخلي  غيييا، الموقعة فر باريس فر 

ائية بالحق فر االحتجاج بصأكوك قانونية وفر االتفاق الخا ، تحتفظ كل مر غابون وغيييا االسأتو  - 183
اخر ، ولما تحددان وجهات نظرلما المشأأأتركة بشأأألن اإجراء الواجب اتباعه فر المرافعات الخطية والشأأأفوية 

 اماي المحكمةع

  2021تشأأأأرير األول/اكتوبر   5، حددت المحكمة تاري   2021نيسأأأأان/ابريل   7وبموجب امر مؤرخ  - 184
 اجاًل إ داع غابون ممكرًة مضادةع  2022ايار/ما و   5اجاًل إ داع غيييا االستوائية ممكرًة وتاري   
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 الفصل السادس 
 المناسبات التذكارية   

  
 والسبعون إلنشاء المحكمة الذكرى السنوية الخامسة   -   1 

خالل الفترة المشأمولة بالتقرير، احتفلت المحكمة بالمكر  السأيوية الخامسأة والسأبعير النعقاد دورتها  - 185
 ع 1946نيسان/ابريل  18االفتتاحية فر 

ل بالفيد و، اشأأارت فيه دل  ان الدول عرضأأت   - 186 وفر تلك المياسأأبة، ادلت رئيسأأة المحكمة ببيان مسأأجي
نزاعا، مضأأأأأأيفة ان المحكمة تلقيت ايضأأأأأأا مر اجهزة األمم المتحدة   140المحكمة ميم دنشأأأأأأائها اكثر مر   عل 

طلبا للحصأأأأول عل  فتاو ع وتحدثت عر املها فر ان تظلي المؤسأأأأسأأأأة   25ووكاالتها المتخصأأأأصأأأأة اكثر مر 
  فيها الميا عات بير واإجراءات التر ارسأأالا اليظاي األسأأاسأأر للمحكمة وقواعدلا األرض الخصأأبة التر تسأأوي 

الدول بالوسأائل السألميةع ويمكر مشأالدة بيان الرئيسأة عل  قياة األمم المتحدة التلفزيونية عبر اإنترنت ونصه  
 متاح عل  الموقع الشبكر للمحكمةع 

ل بأالفيأد و، كتبأت رئيسأأأأأأأأأأأأأأة المحكمأة مقأاال نشأأأأأأأأأأأأأأر فر مجلأة وقأائع   - 187 ونضأأأأأأأأأأأأأأافأة دل  البيأان المسأأأأأأأأأأأأأأجأي
ولر المجلة الرئيسية لألمم المتحدة عل  اإنترنت، بمياسبة المكر  السيوية الخامسة والسبعير   المتحدة، األمم

تلمالت فر المكر  السأأأأيوية الخامسأأأأة والسأأأأبعير إنشأأأأاء محكمة  ”إنشأأأأاء المحكمةع وفر ذلك المقال المعيون  
بعض التحأديأات ، قييمأت الرئيسأأأأأأأأأأأأأأأة دنجأا ات المحكمأة حت  اآلن وسأأأأأأأأأأأأأأليطأت الضأأأأأأأأأأأأأأوء عل   “العأدل الأدوليأة

بت، عل  وجه الخصو ، بعنشاء الصيدوق   التر تيتظرلا، بما فر ذلك ما  تعلق بمسللة التيوع والتمثيلع ورحي
 االستئمانر لبرنام  الزماالت القضائية بوصفه مبادرة لامة فر لما المجالع

لمحكمة فيلما جد دا وفر دطار احتفاالت المحكمة بالمكر  السأأأأأيوية الخامسأأأأأة والسأأأأأبعير، انت  قلم ا - 188
ي للمشأأأأأالد ر رسأأأأأالة المحكمة، وشأأأأأرح دورلا وتشأأأأأكيلها وسأأأأأير عملها، وسأأأأأليط الضأأأأأوء عل   عر المحكمة، قدي

ي رس   75مسأأأأأأأأأأأالمتها فر التسأأأأأأأأأأأوية السأأأأأأأأأأألمية للميا عات القانونية الدولية عل  مد   عاما مر وجودلا، وقدي
لمتاح لالسأأتخداي غير التجاري، موجود حاليا شأأخصأأية مر اعضأأاء المحكمة ومسأأؤولر قلم المحكمةع والفيلم، ا

باللغتير اإنجليزية والفرنسأأأية؛ وسأأأت عدي نسأأأ  باللغات الرسأأأمية األخر  لألمم المتحدة، وكملك باللغة الهوليدية، 
فر الوقت المياسأأبع ويمكر مشأأالدة الفيلم عل  الموقع الشأأبكر للمحكمة، وعل  قياة األمم المتحدة التلفزيونية  

 رنت، وعل  قياة المحكمة عل  موقع  وتيوبععبر اإنت 

ي 2021وفر نيسأأأأأأان/ابريل   - 189 ، اتاح قلم المحكمة ايضأأأأأأا دمكانية البياي بجولة افتراضأأأأأأية للمحكمة، تقدي
للزوار عبر اإنترنت معلومات عر انشأأأأطة المحكمة وتسأأأأمح لهم بزيارة غرأ قصأأأأر السأأأأالي التر تسأأأأتخدمها 

احة باللغتير االنكليزية والفرنسأأأأأأية عل  الموقع الشأأأأأأبكر للمحكمة وعل  قياة المحكمةع والجولة االفتراضأأأأأأية مت 
 األمم المتحدة التلفزيونية عبر اإنترنتع  

كتأأأأاب مصأأأأأأأأأأأأأأور جأأأأد أأأأد عر اعمأأأأال وننجأأأأا ات    2021وسأأأأأأأأأأأأأأييشأأأأأأأأأأأأأأر فر وقأأأأت الحق مر عأأأأاي   - 190
ميم لما الكتاب التمكاري بمياسأأأأبة المكر  السأأأأيوية الخامسأأأأة والسأأأأبعير إنشأأأأائهاع وقد صأأأأ    “العالمية المحكمة”

و قلم المحكمة بالكامل، لعامة الياس خصأأأأأيصأأأأأاع فهو يسأأأأأتخدي لغة واضأأأأأحة يسأأأأأهل فهمها  الخا ، المي اعدي
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لوصأأأأأأأأأ  المحكمة وانشأأأأأأأأأطتها ويهدأ دل  تعزيز فهم افضأأأأأأأأأل لدور المحكمة واإجابة عل  األسأأأأأأأأأئلة األكثر 
 عيهاع شيوعا

 
 مناسبات أخرى  -   2 

، ادل  رئيس المحكمة ببيان مسأأأأأأأأجل بالفيد و خالل االجتماع الرفيع  2020ر  ا لول/سأأأأأأأأبتمب   21فر  - 191
 المستو  المي نظمته الجم ية العامة احتفاال بالمكر  الخامسة والسبعير إنشاء األمم المتحدةع 

، شأأارك رئيس المحكمة ورئيس قلم المحكمة، دل  جانب و ير  2020تشأأرير األول/اكتوبر   24وفر  - 192
يدا، سأأأأأأأأأتيفانوس بلوك، فر مياسأأأأأأأأأبة لالحتفال بالمكر  السأأأأأأأأأيوية الخامسأأأأأأأأأة والسأأأأأأأأأبعير إنشأأأأأأأأأاء  خارجية لول

تشأأأأأأأأكيل  ”المتحدةع ونظمت و ارة خارجية لوليدا بالتعاون مع المحكمة لمو المياسأأأأأأأأبة التر كان عيوانها   األمم
ار مع الطالب  ع والق  كل مر رئيس المحكمة وو ير الخارجية كلمة قصأأأأأأيرة، وشأأأأأأاركا فر حو “المسأأأأأأتقبل معا

والمهييير الشأأأأأأأأأأأأأأبأابع وكأملأك خأاطأب األمير العأاي لألمم المتحأدة المشأأأأأأأأأأأأأأأاركير مر خالل رسأأأأأأأأأأأأأأأالأة بأالفيأد و  
 مسبقاع  مسجلة

، الق  رئيس المحكمة كلمة اماي اللجية السأأأأأأأأادسأأأأأأأأة للجم ية  2020تشأأأأأأأأرير األول/اكتوبر    26وفر  - 193
بمياسأأأأبة المكر  السأأأأيوية الخامسأأأأة والسأأأأبعير إنشأأأأاء  العامة بمياسأأأأبة  وي القانون الدولر المي نظمته اللجية

األمم المتحدةع وادل  رئيس المحكمة، المي شأأأأأأأأأأأأارك فر المياسأأأأأأأأأأأأبة عبر اإنترنت مر اللاي، ببيان بشأأأأأأأأأأأألن 
، وناقش الدور المي تضأأأأأطلع به المحكمة فر تطوير “القانون الدولر والمسأأأأأتقبل المي نصأأأأأبو دليه”موضأأأأأوع 

 رسالتها الرئيسية المتمثلة فر التسوية السلمية للميا عات بير الدولع القانون الدولر، دضافة دل 

، نظيمت المحكمة مياسأأأأأأبة تمكارية لالحتفال بالمكر  المئوية 2020كانون األول/ديسأأأأأأمبر   10وفر  - 194
العتماد اليظاي األسأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأر للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية، سأأأأأأأأأأل  محكمة العدل الدوليةع وقد جمعت لمو 

ياسأأأأبة، التر عقدت فر شأأأأكل مختلط، رسسأأأأاء وقضأأأأاة ورسسأأأأاء اقالي مر عدة مؤسأأأأسأأأأات قضأأأأائية دولية، الم
فضأأأأال عر المحكمة العليا لهوليدا، وجر  حوار بشأأأألن درد اليظاي األسأأأأاسأأأأر للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية 

 وتلثيرو عل  تطور قانون والممارسات المتعلقة بالقرارات القضائية الدوليةع

، نظم رئيس الجم يأة العأامأة حوارا تفأاعليأا لالحتفأال بأاليوي الأدولر لتعأدديأة  2021ايأار/مأا و    5وفر   - 195
األطراأ والدبلوماسأأأأأأية مر اجل السأأأأأأالي والتروي  له فر قاعة الجم ية العامة بمقر األمم المتحدةع وناقشأأأأأأت  

المية تعددية األطراأ فر ضأأأأأأأأوء  رئيسأأأأأأأأة المحكمة، التر شأأأأأأأأاركت فر الحوار التفاعلر عر بعد مر اللاي،  
 الوالية المحددة للمحكمة والطرق التر يعز  بها نظامها األساسر والئحتها تعددية األطراأع

فر قصأأأر السأأأالي    2021حزيران/ ونيه   7واقيم احتفال رسأأأمر لتوديع القاضأأأر الراحل كراوفورد فر  - 196
نائبه وسأأفير اسأأتراليا وكبار ممثلر السأألطات  بحضأأور اسأأرة القاضأأر واعضأأاء المحكمة ورئيس قلم المحكمة و 

ضأأأأأأأأأأأأأأع التأابوت المغط  بعلم األمم المتحأدة فر قأاعأة العأدل الكبر ، ووق  حرس الشأأأأأأأأأأأأأأرأ   الهوليأديأةع وقأد و 
بجانبهع وبعد التوقيع عل  سأأأأأأأأأأأجل التعا ي، قدي اعضأأأأأأأأأأأاء المحكمة وغيرلم مر الحاضأأأأأأأأأأأرير تعا يهم ألرملته 

عل  شأأأرأ القاضأأأر، اشأأأادت فيها بصأأأفاته اإنسأأأانية العظيمة، وحياته  واسأأأرتهع والقت رئيسأأأة المحكمة كلمة 
المهيية الالمعة، ومسأأأالمته الهامة فر عمل المحكمةع وبعد االحتفال، وقع عل  سأأأجل التعا ي ايضأأأا سأأأفراء  

 وكبار ممثلر الميظمات الدولية واعضاء قلم المحكمةع



A/76/4  

 

21-11074 44/54 

 

ية القانون الدولر بمياسأأأأأأأأبة انعقاد دورتها  ، خاطبت رئيسأأأأأأأأة المحكمة لج2021تمو / وليه    22وفر  - 197
الثانية والسأأأأأأأأبعير، متبعة تقليدا عريقا  تمثل فر تبادل اآلراء سأأأأأأأأيويا بير رئاسأأأأأأأأة المحكمة واللجيةع وناقشأأأأأأأأت  

(، 19-الرئيسأأأأأأة، التر شأأأأأأاركت عر بعد مر اللاي، اسأأأأأأتجابة المحكمة لجائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد
 قضائية األخيرة للمحكمة وناقشت بعض المسائل المشتركة بير المؤسستيرعوقديمت سردا موجزا لألنشطة ال
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 الفصل السابع 
 منشورات المحكمة وتعريف الجمهور بالمحكمة   

  
تسأأأأأأأأأأأأأأع  المحكمة دل  كفالة فهم جييد ألعمالها وانشأأأأأأأأأأأأأأطتها عل  اوسأأأأأأأأأأأأأأع نطاق ممكر، مر خالل   - 198

وموقعها الشأأأبكر، ووسأأأائل التواصأأأل االجتماعر، ومختل  انشأأأطة  ميشأأأوراتها، وميصأأأاتها المتعددة الوسأأأائط،  
 التوعية، ومر خالل التعاون مع األمانة العامة فر مجال اإعاليع

 
 المنشورات  -   1 

تو ع ميشأأأأورات المحكمة عل  حكومات جميع الدول التر يحق لها المثول امامها، وعل  الميظمات   - 199
  فر العأالم اجمعع وتتأاح قأائمأة لأمو الميشأأأأأأأأأأأأأأورات، التر تصأأأأأأأأأأأأأأدر بأاللغتير  الأدوليأة والمكتبأات القأانونيأة الكبر 

ع وسأأأتيشأأأر نسأأأخة ميقحة  “ Publications”االنكليزية والفرنسأأأية، عل  الموقع الشأأأبكر للمحكمة تحت عيوان  
 ع 2021ومحدثة مر القائمة فر اليص  الثانر مر عاي 

عتأان التأاليتأان سأأأأأأأأأأأأأأيويأًا: تقأارير  وتضأأأأأأأأأأأأأأم ميشأأأأأأأأأأأأأأورات المحكمأة عأدة مجموعأاتع وتصأأأأأأأأأأأأأأدر المجمو  - 200
) األحأأأأكأأأأأأأاي واألوامأأأأر  (  Reports of Judgments, Advisory Opinions and Ordersوالأأأأفأأأأتأأأأأأأاو  
(ع وقد ن شأأأأأرت القرارات التر اصأأأأأدرتها المحكمة فر الفترة C.I.J. Annuaire-I.C.J. Yearbook) والحولية

صأأأأأأأأألة كجزء مر سأأأأأأأأألسأأأأأأأأألة تقارير محكمة العدل  فر ملزمات ميف 2020بير كانون الثانر/ يا ر وتمو / وليه  
الدوليةع اما الحولية فقد اعيد تصأأأأأأأأأأأميمها بالكامل ونشأأأأأأأأأأأرت ألول مرة باللغتير اإنكليزية والفرنسأأأأأأأأأأأية معا فر  

، وسأأأأأأأأأأأأأتصأأأأأأأأأأأأأدر حولية عامر 2021فر عاي   2019-2018ع وصأأأأأأأأأأأأأدرت حولية عامر  2014-2013 عدد
 ع2022فر اليص  األول مر عاي  2019-2020

ر المحكمة ايضأأأأًا نسأأأأخًا مطبوعة ثيائية اللغة لمسأأأأتيدات دقامة الدعاو  فر قضأأأأايا الميا عات وتيشأأأأ  - 201
المعروضأأأأة عليها )عرائض دقامة الدعاو  واالتفاقات الخاصأأأأة(، وعرائض اإذن بالتدخل، ونعالنات التدخل،  

مولة بالتقرير، ع رضأت عل  وطلبات اإشأارة بتدابير تحفظية، وطلبات اإفتاء التر تتلقالاع وخالل الفترة المشأ 
(؛ وقد ا عدي االتفاق الخا  بشأأأأأأأأألنها داخليا وسأأأأأأأأأييشأأأأأأأأأرو قلم  4المحكمة قضأأأأأأأأأية محل نزاع جد دة )انظر الفقرة 

 ع2021المحكمة خالل عاي 

مة دل  المحكمة فر قضية مر القضايا بعد مستيدات رفع  - 202 وت يشر المرافعات وغيرلا مر الوثائق المقد 
 ,Pleadings, Oral Argumentsة المأأأأمكرات والمرافعأأأأات الشأأأأأأأأأأأأأأفويأأأأة والوثأأأأائق )الأأأأدعو  فر مجموعأأأأ 

Documents  ،ع وتتيح مجلأأدات لأأمو المجموعأأة، التر تشأأأأأأأأأأأأأأمأأل اليصأأأأأأأأأأأأأأو  الكأأاملأأة للمرافعأأات الخطيأأة)
ذلك مرفقاتها والمحاضأأر الحرفية لجلسأأات االسأأتماع العليية، الفرصأأة للممارسأأير لالطالع بشأأكل واأ   فر بما

 لتر تقدمها األطراأع وقد ن شر مجلدان مر لمو المجموعة فر الفترة المشمولة بهما التقريرععل  الحج  ا

 Acts and Documentsوضأأأأأأأأأأأمر سأأأأأأأأأأألسأأأأأأأأأأألة اليصأأأأأأأأأأأو  والوثائق المتعلقة بتيظيم المحكمة ) - 203

concerning the Organization of the Court تيشأأأر المحكمة الصأأأكوك التر تحكم تيظيمها وسأأأير ،)
وممارسأأأأأأأاتها القضأأأأأأأائيةع وتتضأأأأأأأمر الطبعة الميقحة حد ثا مر ذلك الميشأأأأأأأور، اي العدد السأأأأأأأابع ميه اعمالها  

(I.C.J. Acts and Documents No. 7  التر ا عأأديت وط بعأأت داخليأأا، الئحأأة محكمأأة العأأدل الأأدوليأأة ،)
لتوجيهات  ، وا2020حزيران/ ونيه   25و   2019تشأأأأرير األول/اكتوبر  21المسأأأأتكملة، بصأأأأيغتها المعدلة فر  
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  2019كانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأمبر   11اإجرائية التكميلية المسأأأأأأأأأأأأتكملة لالئحة المحكمة، بصأأأأأأأأأأأأيغتها المعدلة فر 
ع وسأأأأأيتاح لما العدد السأأأأأابع فر نسأأأأأخة مطبوعة باللغتير وفر نسأأأأأخة رقمية 2021كانون الثانر/ يا ر   20 و

ع ونضأأأأأأأأافة دل  ذلك، يمكر 2021خالل عاي   “Publications”عل  الموقع الشأأأأأأأأبكر للمحكمة تحت عيوان  
االطالع عل  ترجمات غير رسأأأأمية لالئحة محكمة العدل الدولية باللغات الرسأأأأمية األخر  لألمم المتحدة فر  

 الموقع الشبكر للمحكمةع

وييشأأأأأأأأأأأأأأر قلم المحكمأة ببليوغرافيأا تتضأأأأأأأأأأأأأأمر قأائمأة بتلأك األعمأال والوثأائق المتعلقأة بأالمحكمأة التر  - 204
فر الفصأأأأل التاسأأأأع مر الحولية ذات الصأأأألة   18دل  رقم  1دت البيبليوغرافيات مر رقم تسأأأأترعر انتبالهع وور 

(Yearbook حت  دصأأأدار الحولية لعاي )57دل  رقم   19ع وصأأأدرت البيبليوغرافيات مر رقم 1964-1963 
، اعدت البيبليوغرافيات داخليا 2004ع وميم عاي 2003دل  عاي   1964سأأأيويا فر ملزمات ميفصأأألة مر عاي  

ويغطر   2020، فر عاي 60فر مجلدات متعددة السأأأأأأيوات لطباعتها عيد الطلبع وصأأأأأأدر احدد مجلد، رقم 
 ع2016دل   2014السيوات مر 

 وت صدر المحكمة نشرات صحفية وملخصات لقراراتهاع - 205

وتيشأأأر المحكمة ايضأأأا دليال  هدأ دل  تيسأأأير فهم افضأأأل لتاري  المحكمة وتيظيمها واختصأأأاصأأأها   - 206
جراءاتها واجتهادلا القضأأأأأأأأأأأأأائرع وقد صأأأأأأأأأأأأأدرت طبعة جد دة مر الكتيب باللغتير الرسأأأأأأأأأأأأأميتير للمحكمة فر  ون

 ع“Publications”، ولر متاحة عل  الموقع الشبكر للمحكمة تحت عيوان 2019 عاي

، وتتوفر نسأأخة محدثة ميه “اسأأئلة واجوبة”وتيشأأر المحكمة ايضأأا كتيبًا للمعلومات العامة فر شأأكل   - 207
باللغتير الفرنسأأأأية واإنكليزية، دضأأأأافة دل  مطوية عر المحكمة متاحة باللغات الرسأأأأمية السأأأأت لألمم المتحدة 

ة عيد االقتضأأأأأاء وبعنتاج الكميات وباللغة الهوليديةع وتسأأأأأمح الطباعة الداخلية بتعد ل محتو  الكتيب والمطوي 
 المطلوبة بتكلفة ميخفضةع

 
 الموارد والخدمات اإللكترونية  -   2 

 تضأأأأأأأأأأأأأمر موقع المحكمة المي ا عيد فر اآلونة األخيرة تصأأأأأأأأأأأأأميمه وتحد ثه بالكامل لجعله ايسأأأأأأأأأأأأأر  - 208
 -ئمة للعدالة الدولية المحكمة الدا  -اسأأأأأأتخدامًا، جميع االجتهادات القضأأأأأأائية لمحكمة العدل الدولية وسأأأأأألفها 

 ويوفر معلومات مباشرة للدول والميظمات الدولية الراغبة فر اللجوء دل  اإجراءات المتاحة لها فر المحكمةع 

ونضأأأأافة دل  التحد ثات الميتظمة التر ادخلت عل  الموقع الشأأأأبكر للمحكمة خالل الفترة المشأأأأمولة   - 209
إظهار التشأكيلة    2020فر ا لول/سأبتمبر    “Latest news”بعيوان  بالتقرير، اطلق قلم المحكمة قسأما جد دا  

الجد دة للمحكمة، والمسأأتجدات القضأأائية الطارئة عل  القضأأايا المعروضأأة عليها، ومواعيد الجلسأأات العليية، 
فر جملة امورع ولما القسأأأأأأأأأأم، المي يمكر الوصأأأأأأأأأأول دليه مر الصأأأأأأأأأأفحة الرئيسأأأأأأأأأأية، يطلع الزوار عل  آخر  

 متعلقة بالمحكمة وانشطتهاع المستجدات ال

، اطلقت المحكمة تطبيقًا لألجهزة المحمولةع ولما التطبيق المجانر، المسأأأأم  2019وفر ايار/ما و  - 210
”CIJ-ICJ“ يسأأأأأأمح للمسأأأأأأتخدمير بمواكبة انشأأأأأأطة المحكمة بلغتيها الرسأأأأأأميتير عر طريق توفير المعلومات ،

المغلقة، والقرارات واليشأأأأأأرات الصأأأأأأحفية وجدول األعمال    األسأأأأأأاسأأأأأأية عر المحكمة، وعر القضأأأأأأايا المعلقة او
 المستقبلع فر
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وكما كان الحال فر الماضأأأأأأأأأر، تواصأأأأأأأأأل المحكمة تقديم تغطية كاملة، مباشأأأأأأأأأرة او غير مباشأأأأأأأأأرة،  - 211
للجلسأأأأأأات العليية فر موقعها الشأأأأأأبكرع ويمكر للمشأأأأأأالد ر متابعة الجلسأأأأأأات بلغتها األصأأأأأألية او االسأأأأأأتماع 

لشأأأأأأأأأأأأأأفويأة دل  لغأة رسأأأأأأأأأأأأأأميأة اخر  مر لغأات المحكمأةع وتبأث لأمو األشأأأأأأأأأأأأأأرطأة كأملأك فر قيأاة الترجمأة ا دل 
 المتحدة التلفزيونية عبر اإنترنتع األمم

ولزيادة دبرا  اعمالها، واصأأأأأأأأألت المحكمة، عل  مد  السأأأأأأأأأيوات الخمس الماضأأأأأأأأأية، تطوير وتعزيز  - 212
الخاصأأأأأأأأأأأأة عل  مواقع لييكد دن صأأأأأأأأأأأأورتها عل  وسأأأأأأأأأأأأائل التواصأأأأأأأأأأأأل االجتماعر، حيث اطلقت حسأأأأأأأأأأأأاباتها 

 ويوتيوبع   وتويتر
 

 أنشطة التوعية والعروض التقديمية  -   3 

يقدي رئيس المحكمة واعضأأأأأأاسلا اآلخرون ورئيس القلم ومختل  الموظفير فر قلم المحكمة دحاطات   - 213
تتيح لمو ميتظمة، فر اللاي وكملك فر الخارج، عر سأأأأأأير عمل المحكمة ونجراءاتها واجتهادلا القضأأأأأأائرع و 

اإحاطات للدبلوماسأأأأأأأيير واألكاديميير وممثلر السأأأأأأألطات القضأأأأأأأائية والطالب وعامة الجمهور اكتسأأأأأأأاب فهم  
(، ق ديمت اإحاطات  19-افضأأأأأأأأأأأأأل لدور المحكمة وانشأأأأأأأأأأأأأطتهاع وفر ظل جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد

 خالل الفترة المشمولة بالتقرير فر الغالب عبر اإنترنتع
 

 المتحف  -   4 

د متح  محكمأة العأدل الأدوليأة، الأمي افتتح فر عأاي  - 214 دي ، وج هيز بمعرض متعأدد الوسأأأأأأأأأأأأأأائطع 1999جأ 
،  2016نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/ابريأأل    20وافتتح األمير العأأاي لألمم المتحأأدة آنأأماك، بأأان كر مون، المتح  الجأأد أأد فر  

 بمياسبة المكر  السيوية السبعير لتلسيس المحكمةع

اد مر المحفوظات واعمال فيية وعروض سأأأأأم ية بصأأأأأرية، المراحل  ويرسأأأأأم المعرض، مر خالل مو  - 215
الرئيسأأأأأية التر مر بها دنشأأأأأاء محكمة العدل الدولية ودورلا فر تسأأأأأوية الميا عات الدولية بالوسأأأأأائل السأأأأألميةع 
ي المعرض عل  نحو مفصأأأل دور وانشأأأطة األمم المتحدة والمحكمة، التر تواصأأأل اعمال سأأألفها المحكمة   ويقدي

 لعدالة الدوليةعالدائمة ل

وفر السأأأأأيوات األخيرة، اسأأأأأتخدي اعضأأأأأاء المحكمة وبعض موظفر قلم المحكمة المتح  السأأأأأتببال   - 216
 مجموعات مر الزوار وتقديم عروض عر دور المحكمة وعملهاع

 
 التعاون مع األمانة العامة في مجال اإلعالم  -   5 

ر  يادة سأأأأأأبل ا2018فر تشأأأأأأرير األول/اكتوبر   - 217 لتعاون بير المحكمة واألمانة العامة فر مجال  ، تقر 
اإعالي بغرض دطالع الدول األعضاء عل  الدور الميوا بالجها  القضائر الرئيسر للميظمة واألعمال التر 
يضأأأأأأطلع بهاع وميم ذلك الوقت، جر  تعزيز التعاون بير ددارة التواصأأأأأأل العالمر التابعة لألمانة العامة وندارة  

 للمحكمةع اإعالي التابعة  

ي ددارة اإعالي بأانتظأاي دل  الأدوائر المعييأة فر نيويورك معلومأات جأالزة لليشأأأأأأأأأأأأأأر  - 218 ووفقأًا لأملأك، تقأدي
انجزته المحكمة مر اعمال، مر قبيل المعلومات المتعلقة بالجدول الزمير لجلسأأأأأأأأأأأات االسأأأأأأأأأأأتماع العليية  عما

واإعالن عر جلسأأات تالوة القرارات او موجزات األحكاي واألوامر او بالمعلومات األسأأاسأأيةع ولمو المعلومات 
ت يشأأر فر اليشأأرات الصأأحفية الميبثقة  يسأأتخدمها المتحدد باسأأم األمير العاي فر دحاطاته اإعالمية اليومية، و 
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 Week) “األسأأأأأأأأبوع القادي فر األمم المتحدة”مر لمو اإحاطات وكملك فر  ومية األمم المتحدة وفر نشأأأأأأأأرة 

Ahead at the United Nations وفر ميابر وسأأأأائل التواصأأأأل االجتماعر الخاصأأأأة بالميظمةع وتتمتع ،)
فرقة المسؤولة عر ددارة الموقع الشبكر للميظمة وقياة األمم المتحدة اإدارة ايضا بالدعم الكبير المي تقدمه األ

التلفزيونيأأة عبر اإنترنأأت، عر طريق نشأأأأأأأأأأأأأأر المعلومأأات عر انشأأأأأأأأأأأأأأطأأة المحكمأأة وكفأأالأأة البأأث المبأأاشأأأأأأأأأأأأأأر 
المباشأأأأأأر لجلسأأأأأأات االسأأأأأأتماع العلييةع وتواصأأأأأأل ددارة اإعالي التعاون مع مكتبة الصأأأأأأور الفوتوغرافية  وغير
حدة ومكتبة األمم المتحدة السأأأأأم ية البصأأأأأرية فيما  تعلق بالمواد الفوتوغرافية والمحفوظاتع ويحافظ  المت  لألمم

اعضأأأأأأأأأأأأأأاء اإدارة كملك عل  تعاونهم الوثيق مع  مالئهم فر مركز األمم المتحدة اإقليمر لإلعالي فر اوروبا  
 الغربية ببروكسلع 

لمتحدد باسأأأم األمير العاي مؤتمرا صأأأحفيا عر ، عقد مكتب ا2020تشأأأرير األول/اكتوبر    30وفر  - 219
طريق وصأأأأأأأأأأأأأألأأة فيأأد و مع رئيس المحكمأأة ورئيس القلم بميأأاسأأأأأأأأأأأأأأبأأة تقأأديم المحكمأأة لتقريرلأأا السأأأأأأأأأأأأأأيوي للفترة 

2019/2020 (A/75/4 ع) 

ة، نشأرت األمانة العامة البيان المسأجيل  وبمياسأبة المكر  السأيوية الخامسأة والسأبعير إنشأاء المحكم - 220
بالفيد و لرئيسأأة المحكمة عل  قياة األمم المتحدة التلفزيونية عبر اإنترنت ونشأأرت المقال المي كتبته الرئيسأأة 

ويج لالحتفال بالمكر  السأأأأأأيوية عل  ميتديات 187و   186فر مجلة وقائع األمم المتحدة )انظر الفقرتان   (ع ور 
 الجتماعر التابعة لألمم المتحدة باستخداي مواد قدمها قلم المحكمةعوسائل التواصل ا

 
  

https://undocs.org/ar/A/75/4
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 الفصل الثامن 
 الشؤون المالية للمحكمة   

   
 طريقة تغطية النفقات  -   1 

تتحمل األمم المتحدة نفقات المحكمة عل  الوجه  ”مر اليظاي األسأأأأأأأأاسأأأأأأأأر للمحكمة،  33وفقا للمادة  - 221
ع ولمأأا كأأانأأت ميزانيأأة المحكمأأة مأأدرجأأة فر ميزانيأأة األمم المتحأأدة، فأأعن الأأدول  “العأأامأأةالأأمي تقررو الجم يأأة  

 العامةع األعضاء تشترك فر نفقات كل ميهما بيفس اليسبة، وفقًا لجدول األنصبة المقررة المي تحددو الجم ية

د المبأأالغ المتأألتيأأة مر االقتطأأاعأأات اإلزام - 222 يأأة مر مرتبأأات الموظفير ووفقأأًا للقأأاعأأدة المعمول بهأأا، ت قيأأي
 ومبيعات الميشورات ون رادات الفوائد، وما دل  ذلك مر ائتمانات، كع رادات للميظمةع

 
 صياغة الميزانية  -   2 

مر التعليمات الميقحة لقلم المحكمة، يقوي رئيس القلم بععداد مشأأأأأأأروع اولر  28دل   24وفقًا للمواد  - 223
ر عل  لجية المحكمة لشأأأأأأأأأأأأأؤون الميزانية واإدارة لليظر فيه، ثم عل  للميزانيةع وي عرض لما المشأأأأأأأأأأأأأروع األول

 المحكمة بكامل ليئتها العتمادوع

وبعد اعتماد مشأأأأأروع الميزانية، ي حال دل  األمانة العامة إدراجه فر مشأأأأأروع ميزانية األمم المتحدةع  - 224
حقا ي عرض عل  اللجية الخامسأأأأأأأأأأأأة  ثم تقوي اللجية االسأأأأأأأأأأأأأتشأأأأأأأأأأأأأارية لشأأأأأأأأأأأأأؤون اإدارة والميزانية بدراسأأأأأأأأأأأأأته، وال

العأامأةع واخيرًا تعتمأدو نهأائيأًا الجم يأة العأامأة فر جلسأأأأأأأأأأأأأأة عأامأة فر دطأار المقررات المتعلقأة بميزانيأة  للجم يأة
 المتحدةع األمم

 
 تنفيذ الميزانية  -   3 

رئيس   رئيس قلم المحكمة مسأأؤول عر تيفيم الميزانية؛ وتسأأاعدو فر ذلك شأأ بة الماليةع ويتعير عل  - 225
القلم كفالة االسأأأتخداي السأأأليم لألموال التر صأأأويدت عل  اعتمادلا، وعل  وجه الخصأأأو ، يجب عليه التحقق  
مر عدي تحمل اي نفقات ليست لها اعتمادات فر الميزانيةع ولرئيس القلم وحدو الحق فر الدخول فر التزامات  

خمته المحكمة، يحيل رئيس القلم بانتظاي بيانًا باسم المحكمة، رليًا بلي تفويض ممكر للسلطةع وعمال بقرار ات 
 بالحسابات دل  لجية الميزانية والشؤون اإداريةع

ويقوي مجلس مراجعر الحسأابات المي تعييه الجم ية العامة بمراجعة حسأابات المحكمةع وفر نهاية  - 226
 كل شهر، تقدي الحسابات المقفلة دل  األمانة العامة لألمم المتحدةع
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 )االعتمادات(، كما اعتمدتها الجمعية العامة   2020ميزانية المحكمة لعام    

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  فئة الميزانية

  أعضاء المحكمة  
 700 357 7 التعويضات المميوحة لغير الموظفير

 700 23 السفر
 400 381 7 المجموع الفرعي 

  قلم المحكمة
 300 138 15 الوظائ 

 800 284 1 تكاليف الموظفير األخر  
 300 11 الضيافة

 300 68 الخبراء االستشاريون 
 600 35 سفر الموظفير

 900 103 الخدمات التعاقدية
 500 124 الميح والمسالمات

 700 766 16 المجموع الفرعي 
  دعم النرامج

 100 276 1 الخدمات التعاقدية
 100 994 1 مصروفات التشغيل العامة

 200 326 اللوا ي والمواد
 000 401 األثاد والمعدات

 400 997 3 المجموع الفرعي 
 500 145 28 المجموع 
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 )االعتمادات(، كما اعتمدتها الجمعية العامة   2021ميزانية المحكمة لعام    

 )بدوالرات الواليات المتحدة(
  فئة الميزانية

  أعضاء المحكمة  
 200 044 8 التعويضات المميوحة لغير الموظفير

 100 73 الخبراء
 300 17 السفر

 600 134 8 المجموع الفرعي 
  قلم المحكمة

 500 465 16 الوظائ 
 700 643 1 تكاليف الموظفير األخر  

 500 22 الضيافة
 200 16 الخبراء االستشاريون 

 700 23 سفر الموظفير
 300 121 التعاقديةالخدمات 

 600 153 الميح والمسالمات
 500 446 18 المجموع الفرعي 

  دعم النرامج
 000 341 1 الخدمات التعاقدية

 000 270 2 مصروفات التشغيل العامة
 800 376 اللوا ي والمواد

 900 209 األثاد والمعدات
 700 197 4 المجموع الفرعي 
 800 778 30 المجموع 
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 الفصل التاسع 
 نظام المعاشات التقاعدية للقضاة   

  
مر اليظاي األسأأأأأاسأأأأأر للمحكمة، يحق لقضأأأأأاة المحكمة الحصأأأأأول عل   32مر المادة  7وفقا للفقرة   - 227

د مبلغ لأما المعأا  التقأاعأدي  معأا  تقأاعأدي تحكم شأأأأأأأأأأأأأأروطأه المحأددة انظمأة تعتمأدلأا الجم يأة العأامأةع ويحأد 
الخدمة؛ وباليسأأأأأأبة دل  قاض عمل فر المحكمة لمدة تسأأأأأأع سأأأأأأيوات، فهو يسأأأأأأاوي عل  اسأأأأأأاس عدد سأأأأأأيوات 

فر المائة مر صأأأأأافر المرتب األسأأأأأاسأأأأأر السأأأأأيوي )مر دون تسأأأأأوية مقر العمل(ع اما نصأأأأأو  الجم ية   50
  38/239العأامأة التر تحكم نظأاي المعأاشأأأأأأأأأأأأأأأات التقأاعأديأة للقضأأأأأأأأأأأأأأأاة فهر موجودة فر الوثأائق التأاليأة: القرار  

  كأأأانون األول/  18المؤرخ    53/214، والجزء الثأأأامر مر القرار  1983كأأأانون األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر    20 المؤرخ
  59/282، والجزء الثأأأالأأأث مر القرار  2002حزيران/ ونيأأأه    27المؤرخ    56/285، والقرار  1998 ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر

المؤرخ   63/259، و 2007نيسأأأأأأأأأأأان/ابريل   4المؤرخ   61/262، والقرارات  2005نيسأأأأأأأأأأأان/ابريل   13المؤرخ 
األول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر   24 و  2008كأأأأأأانون  و  2010آذار/مأأأأأأارس    29المؤرخ    64/261،  المؤرخ   65/258، 
  كأأانون األول/  23ال  المؤرخ    71/272، والجزء السأأأأأأأأأأأأأأأادس مر القرار  2010ول/ديسأأأأأأأأأأأأأأمبر  كأأانون األ 24

 ع2016 ديسمبر

، نظر األمير العاي فر 65/258الوارد فر قرارلا   2010وتمشأأأأيا مع طلب الجم ية العامة فر عاي  - 228
  2011مختل  الخيارات المتعلقة باسأأأأأأأأأأأأأأتحقاقات المعاشأأأأأأأأأأأأأأات التقاعدية فر تقرير قدمه دل  الجم ية فر عاي 

(A/66/617ع) 

ه رئيس المحكمأأة رسأأأأأأأأأأأأأأأأالأأة دل  رئيس الجم يأأة العأأامأأ  - 229 ة فر وفر اعقأأاب نشأأأأأأأأأأأأأأر لأأمو الوثيقأأة، وجأأي
، المرفق( لإلعراب عر بالغ قلق المحكمة د اء بعض A/66/726، مشأأأأأأفوعة بممكرة توضأأأأأأيحية )2012 عاي

المقترحات التر طرحها األمير العاي، والتر  بدو انها تعرض للخطر سأالمة اليظاي األسأاسأر للمحكمة ووضأع 
 (ع A/67/4اعضائها، وكملك حق لؤالء فر اداء واجباتهم عل  نحو مستقل تماما )انظر ايضا 

ال ، اليظر فر بيأأد جأأدول   68/549بأأاء و    66/556وارجأألت الجم يأأة العأأامأأة، بموجأأب مقرريهأأا   - 230
األعمال المتعلق بيظاي المعاشأات التقاعدية ألعضأاء المحكمة دل  دورتيها الثامية والسأتير والتاسأعة والسأتير،  

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

(،  A/66/709و    A/68/515/Corr.1، و A/68/515اإدارة والميزانية ) الصأأألة للجية االسأأأتشأأأارية لشأأأؤون 
 ة دل  رئيس الجم ية العامةع والرسالة الممكورة اعالو الموجهة مر رئيس المحكم

، دل  األمير العاي ان يقدي دليها فر الجزء الرئيسر مر 71/272وطلبت الجم ية العامة، فر قرارلا   - 231
ال بشأألن الخيارات المتعلقة بوضأأع نظاي للمعاشأأا ت التقاعدية لليظر فيه، دورتها الرابعة والسأأبعير اقتراحا مفصأأ 

مع مراعاة الحفا  عل  سأأأأأالمة اليظاي األسأأأأأاسأأأأأر للمحكمة وغيرو مر األحكاي القانونية ذات الصأأأأألة، والطابع 
 العالمر للمحكمة، ومبداي االستقالل والمساواة، والطابع الفريد لعضوية المحكمةع

ة المسأأأأأاعدة للموارد البشأأأأأرية، موجهة دل  األميية العام  2019آب/اغسأأأأأطس    2وفر رسأأأأأالة مؤرخة  - 232
اشأأأأأأأار رئيس القلم دل  الشأأأأأأأواغل التر اعربت عيها المحكمة فر الماضأأأأأأأر، ودعا دل  مراعاة موق  المحكمة  

 ون رادو فر تقرير األمير العايع  
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https://undocs.org/ar/A/RES/56/285
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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
https://undocs.org/ar/A/RES/65/258
https://undocs.org/ar/A/RES/65/258
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https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
https://undocs.org/ar/A/RES/65/258
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https://undocs.org/ar/A/67/4
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https://undocs.org/ar/A/66/617
https://undocs.org/ar/A/68/515
https://undocs.org/ar/A/68/515/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/66/709
https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
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ي األمير العأاي، فر  - 233 ، مقترحأاتأه 2019ا لول/سأأأأأأأأأأأأأأبتمبر   18وتمشأأأأأأأأأأأأأأيأا مع طلأب الجم يأة العأامأة، قأدي
وا خدمة واجور المسأأؤولير بخالأ مسأأؤولر األمانة العامة: اعضأأاء محكمة العدل الدولية تقريرو عر شأأر  فر

(ع وقررت A/74/354ورئيس وقضأأأأأأأأأأأأأأاة اآلليأة الأدوليأة لتصأأأأأأأأأأأأأأريف األعمأال المتببيأة للمحكمتير الجيأائيتير )
، درجأاء اليظر فر ذلأك التقرير  2020نيسأأأأأأأأأأأأأأان/ابريأل    13ؤريخ  بأاء الم 74/540الجم يأة العأامأة، فر مقررلأا  

 الجزء المستلن  مر دورتها الخامسة والسبعيرع دل 

بتقرير   2021نيسأأأأأأأأأأأأأأأان/ابريأل    16بأاء المؤريخ    75/253واحأاطأت الجم يأة العأامأة علمأا فر قرارلأا  - 234
دت االسأأأأأتيتاجات والتوصأأأأأيات الواردة فر تقرير اللجية االسأأأأأتشأأأأأارية لشأأأأأؤون اإدارة والميزانية األمير العاي وا ي 

(ع وفر القرار نفسأأأأأأأأأأأأأأأه، قررت الجم يأة العأامأة اإبقأاء عل  دورة  A/74/7/Add.20الصأأأأأأأأأأأأأألأة بأالتقرير ) ذي
الخدمة والتعويض، وطلبت دل  األمير العاي ان  زيد مر تيبيح اسأتعراض  السأيوات الثالد السأتعراض شأروا 

نظم المعاشأأأأأأأأات التقاعدية وخياراته المقترحة وان يقدي تقريرا عر ذلك فر الدورة السأأأأأأأأابعة والسأأأأأأأأبعير للجم ية  
 العامة، مع مراعاة بعض االعتباراتع

المحكمة خالل الفترة المشأمولة بالتقرير فر موقعها ويمكر االطالع عل  معلومات اوف  عر اعمال  - 235
 ، التر ستصدر الحقاع2021-2020الشبكر، وكملك فر حولية محكمة العدل الدولية للفترة 

 دوناهيو جوان د  )توقيع(
 رئيسة محكمة العدل الدولية 

2021آب/اغسطس  1اللاي،  

https://undocs.org/ar/A/74/354
https://undocs.org/ar/A/RES/75/253
https://undocs.org/ar/A/RES/75/253
https://undocs.org/ar/A/74/7/Add.20
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 2021تموز/يوليه    31محكمة العدل الدولية: الهيكل التنظيمي وتوزيع الوظائف بقلم المحكمة في    
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 رئيس قلم المحكمة 

 نائب رئيس قلم المحكمة

ددارة المسائل  
 القانونية

ش بة 
المحفوظات 

 والفهرسة والتو يع

ش بة تكيولوجيا  
المعلومات  
 واالتصاالت

ش بة األمر 
والمساعدة 

 العامة

ش بة تجهيز 
اليصو  
 واالستيساخ

 ش بة المالية 
ش بة اإدارة 
وشؤون  
 الموظفير

ش بة  
 الميشورات 

ش بة الوثائق 
 مكتبة المحكمة 

 ددارة اإعالي
ددارة الشؤون  

 اللغوية

 األساسر للمحكمة(( مر اليظاي 2) 21رئيس قلم المحكمة )المادة 

 3-مساعد خا  لرئيس قلم المحكمة، أ 1

 2-نائب رئيس قلم المحكمة، مد مساعد دداري، ر ا 1
 المحكمة، ر امساعد دداري ليائب رئيس قلم  1
المائة،    فر   25كبير اطباء، ي ي، دواي جزئر بيسبة   1
 5- أ 
موظ  لشؤون رعاية الموظفير، ي ي، دواي جزئر   1

 3-فر المائة، أ 25بيسبة  

 المختصرات: 

 ر ر: الرتبة الرئيسية؛
 ر ا: الرتب األخر ؛

 ي ي: المساعدة المؤقتة

 امياء القضاة

 ميسق، ر ر 1
 امير رئيس المحكمة، ر ا 1
 امير نائب رئيس المحكمة، ر ا 1

 للقضاة، ر اامييا  12

اإدارة،  رئأأيأأس 
األمير القانونر 
 الأأأأأرئأأأأأيسأأأأأأأأأأأأأأأأأأر، 

 1-مد

اوالن،  امييأأأأأأان 
 5-أ

 امأأأأأأأأأأأيأأأأأأأأأأأاء،   4
 4-أ

مأأأأأأأأأوظأأأأأأأأأ     1
 3-قانونر، أ

مأأأأأأأوظأأأأأأأ     15
قأأأأأأأأأأأأانأأأأأأأأأأأأونأأأأأأأأأأأأأر  
معاون/مسأأأأاعد 
 قضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائأأأأأأأأر،  

 2-أ

مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأأد   1
 دداري، ر ا

  
مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأأد   1

لرئيس  خأأأأأأا  
 الأأأأأمأأأأأحأأأأأكأأأأأمأأأأأأأة،  

 3-أ

اإدارة،  رئأأيأأس 
اول،  امأأأأأأأأأيأأأأأأأأأر 

 5-أ
مأأتأأرجأأمأأيأأر/    8

 مأأأأأأراجأأأأأأعأأأأأأيأأأأأأر،  
 4-أ
مأأتأأرجأأمأأيأأر،    9
 3-أ
مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأأد   1

 دداري، ر ا

اإدارة،  رئأأيأأس 
اول،  امأأأأأأأأأيأأأأأأأأأر 

 5-أ
مأأأأأأأأأوظأأأأأأأأأ     1

 3-دعالي، أ
مأأأأأأأأأوظأأأأأأأأأ     1

معأأأأاون،  دعالي 
 2-أ
مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأأد   1

 دداري، ر ا

رئيس الشأأأأأأأأأأأأأأ بأة، 
 4-أ
مسأأاعد لشأأؤون   1

 المحاسبة، ر ر
لشأأؤون مسأأاعد    1

المأاليأة والميزانيأة، 
 ر ا

رئيس الشأأأأ بة، 
 4-أ
نأأائأأب رئيس   1

 2-الش بة، أ
مسأاعد ر  كبيرا 

 دداريير، ر ر
مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأأد   1

 دداري، ر ا
مسأأأأاعدا فريق، 
جأأأأأأأأزئأأأأأأأأر   دواي 

فر   50بيسأأأأأأبة  
 المائة، ر ا

رئيس الشأأأأأأأأأأأأأأ بأة، 
 4-أ
نسأأأأأأأأأأأأأأ /    1 معأأأأد 

 3-مصحح، أ
مسأأأأأأأأأأأأأأاعأد معأد   1

نسأأأأأأ / مصأأأأأأحح، 
 2-أ

رئيس الشأأأأ بة، 
 4-أ
امير مكتبأأأة   1

 2-معاون، أ
مسأأأأأأأأأأأأأاعد ر    3

لشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأؤون 
 المكتبات، ر ا

رئيس الشأأأأ بة، 
 3-أ
مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأأد   1

لشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأؤون 
الأمأحأفأوظأأأأأأأات،  

 ر ر
 مأأأأأفأأأأأهأأأأأرس،   1

 ر ا
مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأأأدان 
لشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأؤون 
الأمأحأفأوظأأأأأأأات،  

 ر ا

رئيس الشأأأأأأأأأأأأأأ بأة، 
 3-أ
إدارة مسأأأأأأأأاعد    1

 الوثائق، ر ا
مسأاعد تحرير،   1

 ر ا
مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأأد ر    5

لأأأأأأأأأتأأأأأأأأأجأأأأأأأأأهأأأأأأأأأيأأأأأأأأأز  
 اليصو ، ر ا

مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأأأأأأأأأدان 
لأأأأأأأأأأأأأأخأأأأأأأأأأأأأأدمأأأأأأأأأأأأأأات 

 الطباعة، ر ا
ي ي: مسأأأأأأأأأأأأأاعدان  
لأأأأأأأأأتأأأأأأأأأجأأأأأأأأأهأأأأأأأأأيأأأأأأأأأز  

 اليصو ، ر ا

 4-رئيس الش بة، أ
موظ  معأاون ليظم   1

  2-المعلومات، أ
مسأأأأأأأأأأأأأاعد لشأأأأأأأأأأأأأؤون    1

تكيولوجيأأأا المعلومأأأات،  
 ر ر

إدارة   1 مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأأأأد 
تكيولوجيأأأأأأأا   خأأأأأأأدمأأأأأأأات 

 المعلومات، ر ا
مسأأاعد لشأأؤون نظم   1

 المعلومات، ر ر
مسأأأأأأأأأأأأأاعد لشأأأأأأأأأأأأأؤون    1

تكيولوجيأأأا المعلومأأأات،  
 ر ا

مسأأأاعد لشأأأؤون امر   1
 المعلومات، ر ا

رئيس الشأأأأأأأأأأأأ بة،  
  3-أ
امأأأر،    3  حأأأراس 

 ر ا
 ميسق، ر ا 1
مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأأأأأد    1

لخأأدمأأات البريأأد، 
 ر ا

مأأأأأأأأأأأأوظأأأأأأأأأأأأ    1
 استببال، ر ا

مسأأأاعد فريق،    1
 ر ا 

سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائأأأأأأأأأقأأأأأأأأأان/  
 ساعيان، ر ا


