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 العدل الدولية الئحة حمكمة
 ، يعرض للفائدة العامة]وثق توثيقا رمسيام[نص غري 

 

تضع احملكمة الئحة تبني كيفية ”من النظام األساسي للمحكمة على أن  30تنص املادة     
هو استكمال القواعد العامة املنصوص عليها يف والغرض من هذه الالئحة “. قيامها بوظائفها

 النظام األساسي وإيراد أحكام مفصلة لإلجراءات الالزم اختاذها للتقيد بتلك القواعد.

  
 )1978الئحة احملكمة (               

 ودخلت 1978نيسان/أبريل  14اليت اعتمدت يف                   

 1978متوز/يوليه  1حيز النفاذ يف                   

  
 الديباجة*

 إن احملكمة،         

 بعد االطالع على الفصل الرابع عشر من ميثاق األمم املتحدة؛         

 وبعد االطالع على النظام األساسي للمحكمة املرفق بامليثاق؛         

 من النظام األساسي؛ 30وعمال باملادة          

 .تعتمد الالئحة التالية         

  
 الباب األول

 احملكمة

 القضاء واملساعدون -اجلزء ألف 

 أعضاء احملكمة - 1اجلزء الفرعي 
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 1املادة 

من  15إىل  2أعضاء احملكمة هم القضاة املنتخبون وفقا للمواد     - 1         
 األساسي. النظام

أشخاص  ألغراض قضية معينة، ميكن أن تضم احملكمة أيضا شخصا أو عدة    - 2         
 من النظام األساسي للجلوس بوصفهم قضاة خاصني. 31خيتارون وفقا للمادة 

أي قاضٍ منتخب، “ عضو احملكمة”يف أحكام هذه الالئحة، يقصد بتعبري     - 3         
 أي عضو من أعضاء احملكمة أو أي قاضٍ خاص.“ القاضي”ويقصد بتعبري 

  
 2املادة 

ة أعضاء احملكمة املنتخبني يف انتخابات جترى كل ثالث سنوات تبدأ فترة والي    - 1         
 يف السادس من شباط/فرباير من السنة اليت حتدث فيها الشواغر اليت ينتخبون مللئها.

تبدأ فترة والية عضو احملكمة املنتخب ليحل حمل عضو مل تنقض فترة واليته     - 2         
 اعتبارا من تاريخ االنتخاب.

  
 3املادة 

يتمتع أعضاء احملكمة، يف ممارستهم ملهامهم، مبركز متساو، بغض النظر عن     - 1         
 السن أو أولوية االنتخاب أو مدة اخلدمة.

 4تكون أقدمية أعضاء احملكمة، باستثناء ما هو منصوص عليه يف الفقرتني     - 2         
رة والية كل منهم، على النحو املنصوص من هذه املادة، وفقا للتاريخ الذي تبدأ فيه فت 5 و

 من هذه الالئحة. 2عليه يف املادة 

أعضاء احملكمة الذين تبدأ فترة واليتهم يف تاريخ واحد تكون أقدمية بعضهم     - 3         
 جتاه بعض وفقا للسن.

صلة حيتفظ بأقدميته عضو احملكمة الذي يعاد انتخابه لفترة والية جديدة مت    - 4         
 بفترة واليته السابقة.
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يتمتع رئيس احملكمة ونائب الرئيس، خالل شغلهما هلذين املنصبني، باألسبقية     - 5         
 على سائر أعضاء احملكمة.

عضو احملكمة الذي يلي، وفقا للفقرات السابقة، الرئيس ونائب الرئيس يف     - 6         
وإذا مل يكن ذلك العضو قادرا على القيام “. لقضاةكبري ا”األقدمية يسمى يف هذه الالئحة 

مبهامه، فإن عضو احملكمة الذي يليه يف األقدمية ويكون قادرا على القيام مبهامه يعترب كبري 
 القضاة.

  
 4املادة 

من النظام  20على كل عضو يف احملكمة أن يديل باإلعالن التايل وفقا للمادة     - 1         
 األساسي:

أعلن رمسيا أنين سأقوم بواجبايت وأمارس اختصاصايت كقاضٍ بكل شرف ”                  
 “.وإخالص وحياد وضمري

يديل عضو احملكمة ذا اإلعالن يف أول جلسة علنية حيضرها. وتعقد هذه     - 2         
اجللسة يف أقرب وقت ممكن بعد بدء فترة واليته، وإذا لزم األمر، تعقد جلسة خاصة 

 الغرض. اهلذ

ال جيدد عضو احملكمة الذي أعيد انتخابه إعالنه إالّ إذا كانت فترة واليته     - 3         
 اجلديدة غري متصلة بفترة واليته السابقة.

  
 5املادة 

إذا قرر أحد أعضاء احملكمة االستقالة، يبلغ قراره هذا للرئيس وتصبح     - 1         
 من النظام األساسي. 13من املادة  4االستقالة نافذة وفقا للفقرة 

إذا كان عضو احملكمة الذي قرر االستقالة من احملكمة هو الرئيس، يبلغ قراره     - 2         
 من النظام األساسي. 13من املادة  4هذا للمحكمة وتصبح االستقالة نافذة وفقا للفقرة 

  
 6املادة 
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من النظام األساسي موضع نظر، يقوم  18يف أي حالة يكون فيها تطبيق املادة          
الرئيس، أو عند االقتضاء نائب الرئيس، بإبالغ ذلك العضو املعين ببيان خطي يتضمن األسباب 
وكل األدلة املتصلة باألمر. ويعطى العضو بعد ذلك، يف جلسة مغلقة للمحكمة تعقد خصيصا 

سريات يرغب يف تقدميها واإلجابة هلذا الغرض، فرصة لإلدالء ببيان وتقدمي أي معلومات أو تف
شفويا أو خطيا على أي أسئلة توجه إليه. مث تناقش املسألة يف جلسة مغلقة أخرى ال حيضرها 
عضو احملكمة املعين؛ ويديل فيها كل عضو يف احملكمة برأيه، وجيري التصويت إذا ما طلب 

 ذلك.

  
 القضاة اخلاصون - 2اجلزء الفرعي 

 7املادة 

من النظام األساسي للنظر  31يسمح للقضاة اخلاصني املختارين مبوجب املادة     - 1         
من  2 يف قضايا معينة باجللوس يف هيئة احملكمة يف األحوال ووفقا لإلجراءات املبينة يف الفقرة

من املادة  3 ، والفقرة91من املادة  2، ويف الفقرة 37و  36و  35، ويف املواد 17املادة 
 ذه الالئحة.من ه 102

يشترك هؤالء القضاة يف النظر يف القضايا اليت جيلسون فيها على قدم املساواة     - 2         
 التامة مع القضاة اآلخرين يف هيئة احملكمة.

 يأيت ترتيب أقدمية القضاة اخلاصني بعد أعضاء احملكمة حسب كرب السن.    - 3         

  
 8املادة 

 20نص اإلعالن الرمسي الذي يديل به كل قاض خاص وفقا للمادة  يكون    - 1         
من  4من املادة  1من النظام األساسي النص ذاته الوارد يف الفقرة  31من املادة  6وللفقرة 

 هذه الالئحة.

جيري اإلدالء ذا اإلعالن يف جلسة علنية من جلسات النظر يف القضية اليت     - 2         
اضي اخلاص املعين. ويف حالة النظر يف القضية يف إحدى دوائر احملكمة يتم يشترك فيها الق

 اإلدالء باإلعالن على النحو نفسه يف تلك الدائرة.
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يديل القضاة اخلاصون باإلعالن بصدد كل قضية يشتركون فيها، حىت ولو     - 3         
جديد بصدد أي مرحلة الحقة  سبق هلم اإلدالء به يف قضية سابقة، إالّ أم ال يدلون بإعالن

 من القضية نفسها.

  
 املساعدون - 3اجلزء الفرعي 

 9املادة 

للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب مقدم قبل قفل باب املرافعة     - 1         
اخلطية، أن تقرر بصدد أي مسألة قضائية أو طلب فتوى، ضم مساعدين إليها للجلوس معها 

 هلم حق التصويت. دون أن يكون

عندما تقرر احملكمة هذا الضم، يتخذ الرئيس إجراءات للحصول على مجيع     - 2         
 املعلومات اليت تفيد يف اختيار هؤالء املساعدين.

يعين املساعدون باالقتراع السري وبأغلبية أصوات القضاة الذي يشكِّلون     - 3         
 قضية.احملكمة ألغراض النظر يف ال

من النظام األساسي  29و  26تكون للدوائر املنصوص عليها يف املادتني     - 4         
 ولرؤسائها السلطات نفسها وتتم ممارسة هذه السلطات على النحو نفسه.

 يديل املساعدون قبل اضطالعهم مبهامهم باإلعالن التايل يف جلسة علنية:    - 5         

ن رمسيا أنين سأقوم بواجبايت كمساعد بكل شرف وحياد وضمري، وأنين أعل”                  
 “.سأراعي بأمانة مجيع أحكام النظام األساسي للمحكمة وأحكام الئحتها

  
 الرئاسة -اجلزء باء 

 10املادة 

تبدأ فترة والية الرئيس ونائب الرئيس اعتبارا من تاريخ بدء والية أعضاء     - 1         
من  2املنتخبني يف انتخاب من االنتخابات اليت جترى كل ثالث سنوات وفقا للمادة احملكمة 

 هذه الالئحة.
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جترى االنتخابات لشغل منصب الرئيس ونائب الرئيس يف التاريخ املذكور     - 2         
نفسه أو بعده بقليل. وإذا ظل الرئيس السابق عضوا يف احملكمة فإنه يواصل ممارسة مهامه حلني 

 إجراء انتخاب الرئيس.

  
 11املادة 

إذا ظل الرئيس السابق عضوا يف احملكمة يف تاريخ إجراء انتخاب الرئاسة، قام     - 1         
هو بإجراء االنتخاب. أما إذا مل يعد عضوا يف احملكمة أو إذا حال مانع دون أدائه عمله، يتعني 

 13من املادة  1بالرئاسة حبكم الفقرة  أن يقوم بإجراء االنتخاب عضو احملكمة الذي يضطلع
 من هذه الالئحة.

جيرى االنتخاب باالقتراع السري بعد أن يعلن عضو احملكمة القائم بالرئاسة     - 2         
عدد األصوات الالزمة لالنتخاب، وال تقدم أي ترشيحات. ويعلن انتخاب عضو احملكمة الذي 

 احلال. احملكمة وقت االنتخاب ويتوىل مهامه يف حيصل على أصوات أغلبية الذين يشكِّلون

جيري الرئيس اجلديد انتخاب نائب الرئيس إما يف اجللسة نفسها أو يف اجللسة     - 3         
 من هذه املادة. 2اليت تليها. وتطبق على هذا االنتخاب أيضا أحكام الفقرة 

  
 12املادة 

 ويوجه العمل يف احملكمة ويشرف على إدارا.يرأس الرئيس مجيع جلسات احملكمة؛          

  
 13املادة 

يف حالة شغور منصب الرئاسة أو وجود مانع حيول دون ممارسة الرئيس مهام     - 1         
 الرئاسة، يضطلع ذه املهام نائب الرئيس، ويف حالة تعذر ذلك يضطلع ا كبري القضاة.

م نص يف النظام األساسي أو يف هذه الالئحة، سواء عندما مينع الرئيس حبك    - 2         
من اجللوس يف قضية معينة أو من تويل الرئاسة فيها، فإنه يستمر يف ممارسة الرئاسة جلميع 

 األغراض عدا ما يتعلق منها ذه القضية.
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مة. يتخذ الرئيس التدابري الالزمة لضمان استمرار ممارسة الرئاسة يف مقر احملك    - 3         
ويف حالة تغيبه له أن يقوم، مبا ال يتعارض مع أحكام النظام األساسي وهذه الالئحة، باختاذ 

 الترتيبات الالزمة لكي ميارسها نائب الرئيس، وإن تعذر ذلك، ميارسها كبري القضاة.

إذا قرر الرئيس االستقالة من الرئاسة، عليه أن يبلغ احملكمة بقراره خطيا     - 4         
اسطة نائب الرئيس أو، إذا تعذر ذلك، بواسطة القاضي األقدم. وإذا قرر نائب الرئيس بو

 االستقالة من نيابة الرئاسة عليه أن يبلغ الرئيس بقراره.

  
 14املادة 

يف حالة شغور منصب الرئيس أو نائب الرئيس قبل تاريخ انتهاء الوالية اجلارية وفقا          
من هذه الالئحة، تقرر  10من املادة  1النظام األساسي والفقرة  من 21من املادة  1للفقرة 

 احملكمة ما إذا كان جيب شغل هذا الشاغر خالل الفترة املتبقية من الوالية.

  
 الدوائر -اجلزء جيم 

 15املادة 

من  29تتكون دائرة اإلجراءات املوجزة اليت تشكَّل كل سنة وفقا للمادة     - 1         
األساسي من مخسة من أعضاء احملكمة هم الرئيس ونائب الرئيس حبكم وظيفتيهما النظام 

من هذه الالئحة. كما ينتخب  18من املادة  1وثالثة أعضاء آخرين ينتخبون وفقا للفقرة 
 عضوان من أعضاء احملكمة كل سنة بوصفهما عضوين احتياطيني.

من هذه املادة يف أقرب وقت ممكن  1فقرة جترى االنتخابات املشار إليها يف ال    - 2         
بعد السادس من شباط/فرباير من كل سنة. وميارس أعضاء الدائرة مهامهم منذ انتخام وحىت 

 االنتخاب التايل؛ وجيوز إعادة انتخام.

إذا تعذّر، ألي سبب من األسباب، جلوس أحد أعضاء الدائرة يف قضية معينة     - 3         
 اض النظر يف هذه القضية العضو األقدم من العضوين االحتياطيني.حل حمله ألغر

إذا استقال أحد أعضاء الدائرة، أو مل يعد عضوا يف هذه الدائرة ألي سبب     - 4         
آخر، حل حمله العضو األقدم من العضوين االحتياطيني، ويصبح هذا العضو عند ذلك عضوا 
أصليا يف الدائرة وينتخب عضو احتياطي جديد ليحل حمله. وإذا زاد عدد الشواغر على عدد 
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تياطيني املتوفرين جترى انتخابات يف أقرب وقت ممكن لشغل املناصب اليت تظل األعضاء االح
شاغرة بعد أن يصبح العضوان االحتياطيان عضوين أصليني، ولشغل أي شاغر باقٍ يف العضوية 

 االحتياطية.

  
 16املادة 

عليها  عندما تقرر احملكمة تشكيل دائرة واحدة أو أكثر من الدوائر املنصوص    - 1         
من النظام األساسي، حتدد احملكمة فئة القضايا اليت تشكِّل من أجلها  26من املادة  1يف الفقرة 

 كل دائرة، وعدد أعضاء الدائرة، وفترة واليتهم، وتاريخ بدء ممارستهم ملهامهم.

 من هذه 18من املادة  1ينتخب أعضاء الدائرة، على النحو املبني يف الفقرة     - 2         
الالئحة، من بني أعضاء احملكمة مع مراعاة ما قد يتمتع به أي عضو من أعضاء احملكمة من 

 معرفة خاصة أو خربة أو جتربة سابقة فيما يتعلق بفئة القضايا اليت تشكِّل الدائرة للنظر فيها.

للمحكمة أن تقرر إلغاء أي دائرة من الدوائر ولكن دون أن خيل ذلك     - 3         
 جب الواقع على عاتق الدائرة املعنية بإاء القضايا املعروضة عليها.بالوا

  
 17املادة 

ميكن أن يقدم طلب تشكيل دائرة للنظر يف قضية معينة، على حنو ما هو     - 1         
من النظام األساسي، يف أي وقت قبل قفل  26من املادة  2منصوص عليه يف الفقرة 

تلقي طلب بذلك من أحد األطراف يتحقق الرئيس من موافقة  املرافعة اخلطية. وعند باب
 الطرف اخلصم.

عند احلصول على موافقة األطراف، يتحقق الرئيس من وجهات نظرهم بشأن     - 2         
 4تشكيل الدائرة ويعلم احملكمة بذلك. ويتخذ أيضا ما يلزم من إجراءات لضمان تطبيق الفقرة 

 األساسي.من النظام  31من املادة 

عندما حتدد احملكمة، مبوافقة األطراف، عدد أعضائها الذين سيشكِّلون الدائرة،     - 3         
من هذه الالئحة. ويتبع اإلجراء ذاته يف  18من املادة  1تقوم بانتخام وفقا ألحكام الفقرة 

 شغل أي شاغر حيدث يف الدائرة.
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وجب هذه املادة الذين عين من خيلفهم، وفقا للمادة أعضاء الدائرة املشكّلة مب    - 4         
من النظام األساسي عقب انتهاء فترة واليتهم، يستمرون يف اجللوس يف مجيع مراحل  13

 القضية، أيا كانت املرحلة اليت بلغتها عندئذ.

  
 18املادة 

تخاب أعضاء جترى االنتخابات جلميع الدوائر باالقتراع السري، ويعلن ان    - 1         
احملكمة الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات وعلى أصوات أغلبية األعضاء الذين 
يشكِّلون احملكمة عند إجراء االنتخاب. وإذا اقتضى شغل الشواغر إجراء أكثر من اقتراع 
واحد، جيرى االقتراع عدة مرات على أن يقتصر كل اقتراع على عدد املناصب اليت 

 شاغرة. تظل

إذا ضمت إحدى الدوائر عند تشكيلها رئيس احملكمة أو نائب رئيسها     - 2         
كليهما، رأس هذه الدائرة الرئيس أو نائب الرئيس، حسب احلال. أما يف غري ذلك من  أو

احلاالت، فتنتخب الدائرة رئيسا هلا باالقتراع السري وبأغلبية أعضائها ويظل عضو احملكمة 
 ذه الفقرة رئاسة الدائرة عند تشكيلها متولِّيا رئاستها ما دام عضوا فيها.الذي يتوىل مبوجب ه

ميارس رئيس الدائرة، فيما يتصل بالقضايا اليت تنظر فيها هذه الدائرة، مجيع     - 3         
 مهام رئيس احملكمة فيما يتعلق بالقضايا املعروضة على احملكمة.

س رئيس الدائرة أو دون توليه الرئاسة، اضطلع مبهام إذا حال مانع دون جلو    - 4         
 الرئاسة عضو الدائرة األقدم الذي ال يوجد مانع حيول دون اضطالعه ا.

  
 سري العمل الداخلي يف احملكمة -اجلزء دال 

 19املادة 

املمارسة القضائية الداخلية للمحكمة حتكمها أي قرارات تتخذها احملكمة يف هذا          
 ن، رهنا بأحكام النظام األساسي وأحكام هذه الالئحة.الشأ

  
 20املادة 
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من النظام األساسي  25من املادة  3يطبق النصاب القانوين احملدد يف الفقرة     - 1         
 على مجيع جلسات احملكمة.

بأن من النظام األساسي  23من املادة  3التزام أعضاء احملكمة مبوجب الفقرة     - 2         
مل مينعهم  يكونوا حتت تصرف احملكمة يف كل وقت، التزام يقتضي حضورهم مجيع جلساا، ما

 من ذلك مرض أو أسباب أخرى جدية تبني للرئيس على النحو الواجب فيعلم ا احملكمة.

القضاة اخلاصون ملزمون أيضا بوضع أنفسهم حتت تصرف احملكمة وحبضور     - 3         
 ت املتعلقة بالقضايا اليت يشتركون فيها. وال يدخلون يف حساب النصاب القانوين.مجيع اجللسا

حتدد احملكمة فترات ومدد العطل القضائية، وفترات وشروط اإلجازات اليت     - 4         
من النظام األساسي، على أن  23من املادة  2متنح لكل فرد من أعضاء احملكمة مبوجب الفقرة 

 تني حالة اجلدول العام ومتطلبات األعمال اجلارية.تراعى يف احلال

تعطل احملكمة يف أيام العطالت العامة املعتادة يف املكان الذي تعقد فيه     - 5         
 جلساا، ومع مراعاة االعتبارات نفسها.

 للرئيس يف احلاالت العاجلة أن يدعو احملكمة لالنعقاد يف أي وقت.    - 6         

  
 21ة املاد

جترى مداوالت احملكمة بصورة سرية وحتفظ سريتها. بيد أنه بوسع احملكمة أن     - 1         
تقرر يف أي وقت نشر، أو السماح بنشر، أي جزء من مداوالا املتعلقة مبسائل غري املسائل 

 القضائية.

ن وجدوا. وحيضر ال يشترك يف املداوالت القضائية إالّ القضاة واملساعدون إ    - 2         
املداوالت رئيس قلم احملكمة، أو نائبه، وأي موظفني آخرين يف قلم احملكمة يقتضي األمر 

 حضورهم. وال ميكن ألي شخص آخر أن حيضر إالّ بإذن احملكمة.

تقتصر حماضر املداوالت القضائية للمحكمة على بيان عنوان أو طبيعة املسائل     - 3         
بحوثة ونتيجة أي تصويت جيرى. وال تدون فيها تفاصيل املناقشات أو اآلراء أو املوضوعات امل

 اليت أبديت؛ بيد أنه حيق ألي قاضٍ أن يطلب إدراج بيان أدىل به يف احملضر.
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 الباب الثاين

 قلم احملكمة

 22املادة 

تنتخب احملكمة رئيس قلمها باالقتراع السري من بني املرشحني الذين     - 1         
 يقترحهم أعضاء احملكمة. وينتخب رئيس القلم ملدة سبع سنوات. وجيوز إعادة انتخابه.

عند حدوث شاغر فعلي أو وشيك، خيطر الرئيس أعضاء احملكمة إما فور     - 2         
حدوث هذا الشاغر أو يف حالة توقع حدوث الشاغر بسبب انتهاء فترة والية رئيس القلم، قبل 

الوالية مبا ال يقل عن ثالثة أشهر. وحيدد الرئيس موعدا إلقفال قائمة املرشحني انتهاء فترة هذه 
 حبيث يتاح الوقت الكايف لتلقي اقتراحات الترشيح واملعلومات اخلاصة باملرشحني.

تذكر يف اقتراحات الترشيح املعلومات املناسبة عن املرشح وخاصة عن سنه     - 3         
ومؤهالته اجلامعية ومعرفته للغات وأي خربة له يف القانون أو يف  وجنسيته ومهنته احلالية

 الدبلوماسية أو يف أعمال املنظمات الدولية.

يعلن انتخاب املرشح الذي حيصل على أصوات أغلبية األعضاء الذين يشكِّلون     - 4         
 احملكمة عند إجراء االنتخاب.

  
 23املادة 

 22على انتخابه وفترة واليته أحكام املادة   ا لرئيس القلم؛ وتسريتنتخب احملكمة نائب         
 من هذه الالئحة.

  
 24املادة 

يديل رئيس القلم قبل توليه مهامه باإلعالن التايل يف جلسة من     - 1         
 احملكمة: جلسات
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املوكلة إيلّ أعلن رمسيا أنين سأقوم بكل إخالص وكتمان وضمري بالواجبات ”                  
بصفيت رئيسا لقلم حمكمة العدل الدولية، وأنين سأراعي بأمانة مجيع أحكام النظام 

 “.األساسي للمحكمة وأحكام الئحتها

يديل نائب رئيس القلم بإعالن مماثل يف جلسة من جلسات احملكمة قبل توليه     - 2         
 مهامه.

  
 25املادة 

موظفي قلم احملكمة بناء على اقتراح رئيس القلم. بيد أنه جيوز تعين احملكمة     - 1         
 لرئيس القلم، مبوافقة رئيس احملكمة، أن جيري التعيينات لبعض الوظائف اليت حتددها احملكمة.

يديل كل موظف قبل توليه مهامه باإلعالن التايل أمام الرئيس وحبضور رئيس     - 2         
 القلم:

أعلن رمسيا أنين سأقوم بكل إخالص وكتمان وضمري بالواجبات املوكلة إيلّ ”                  
بصفيت موظفا يف حمكمة العدل الدولية، وأنين سأراعي بأمانة مجيع أحكام النظام 

 “.األساسي للمحكمة وأحكام الئحتها

  
 26املادة 

 يقوم رئيس القلم يف ممارسة مهامه مبا يلي:         

يكون اجلهة اليت توجه إليها ومنها مراسالت احملكمة ويقوم بصفة خاصة       (أ)         
بإجناز كل ما يتطلبه النظام األساسي وهذه الالئحة من مراسالت أو إخطارات أو إحاالت 

 لوثائق ويؤمن سهولة التحقق من تاريخ إرساهلا وتسلمها؛

حملكمة، جدوال عاما جلميع يضع، بإشراف الرئيس ووفقا للشكل الذي حتدده ا    (ب)         
 القضايا مدونة ومرقمة وفقا لترتيب تسلم قلم احملكمة لوثائق رفع الدعاوى أو لطلبات الفتاوى؛

حيفظ اإلعالنات اليت تقبل ا الدول غري األطراف يف النظام األساسي      (ج)         
من النظام  35املادة  من 2باختصاص احملكمة وفقا لقرار يتخذه جملس األمن مبوجب الفقرة 
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األساسي وحييل نسخا منها مصدقة طبق األصل إىل مجيع الدول األطراف يف النظام األساسي، 
وإىل مجيع الدول األخرى اليت تكون قد أودعت إعالنا من هذا القبيل وإىل األمني العام لألمم 

 املتحدة؛

رافعة واملستندات املرفقة ا عند حييل إىل األطراف نسخة من مجيع وثائق امل      (د)         
 تسلم قلم احملكمة هلا؛

حكومات  يبلغ حكومة البلد الذي تنعقد فيه احملكمة أو إحدى الدوائر، وأي   (هـ)         
أخرى يهمها األمر، املعلومات الالزمة عن األشخاص الذين حيق هلم من آن آلخر التمتع 

قتضى النظام األساسي أو أي اتفاق متعلق باالمتيازات أو احلصانات أو التسهيالت مب
 باملوضوع؛

حيضر شخصيا أو يكلف نائبه حبضور جلسات احملكمة والدوائر ويكون      (و)         
 مسؤوال عن إعداد حماضر هذه اجللسات؛

يتخذ التدابري الالزمة لتوفري ما قد حتتاج إليه احملكمة من ترمجة حتريرية       (ز)         
 إىل لغتيها الرمسيتني أو للتأكد من سالمة الترمجات املقدمة هلا؛ وشفوية

يوقّع مجيع أحكام احملكمة وفتاواها وأوامرها واحملاضر املشار إليها يف      (ح)         
 الفرعية (و) أعاله؛ الفقرة

يكون مسؤوال عن طبع ونشر أحكام احملكمة وفتاواها وأوامرها ووثائق      (ط)         
رافعة والبيانات اخلطية وحماضر اجللسات العلنية يف كل قضية، وغري ذلك من الوثائق اليت تأمر امل

 احملكمة بنشرها؛

يكون مسؤوال عن مجيع األعمال اإلدارية وخاصة احملاسبة واإلدارة املالية وفقا      (ي)         
 لإلجراءات املالية لألمم املتحدة؛

 االستفسارات اليت ترد عن احملكمة وعملها؛يتوىل أمر      (ك)         

يساعد يف إقامة العالقات بني احملكمة وأجهزة األمم املتحدة األخرى      (ل)         
والوكاالت املتخصصة، واهليئات واملؤمترات الدولية املعنية بتدوين القانون الدويل 

 التدرجيي؛ وتطويره

عن احملكمة وعن أنشطتها للحكومات واحملاكم يكفل إتاحة املعلومات       (م)         
 الوطنية العليا والرابطات املهنية ومجعيات العلماء وكليات ومدارس احلقوق ووسائط اإلعالم؛
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حيفظ أختام وطوابع وحمفوظات احملكمة وأي حمفوظات أخرى تكون يف عهدة      (ن)         
 احملكمة.

 قلمها يف أي وقت مبهام أخرى.للمحكمة أن تعهد لرئيس     - 2         

 يكون رئيس قلم احملكمة مسؤوال أمامها عن ممارسة مهامه.    - 3         

  
 27املادة 

يساعد نائب رئيس القلم رئيس القلم وحيل حمله أثناء غيابه أو يف حالة شغور     - 1         
 منصبه إىل أن يتم شغله.

ونائبه كليهما مبهام رئيس القلم ،   اضطالع رئيس القلمإذا حال مانع دون     - 2         
يعني الرئيس موظفا من قلم احملكمة لالضطالع ذه املهام خالل الفترة الالزمة. ويف حالة 
شغور املنصبني يف آن واحد، يقوم الرئيس، بعد استشارة أعضاء احملكمة، بتعيني موظف من قلم 

 ريثما يتم انتخاب لشغل هذا املنصب.  احملكمة لالضطالع مبهام رئيس القلم

  
 28املادة 

يتكون قلم احملكمة من رئيس القلم ونائبه وأي موظفني آخرين حيتاج إليهم     - 1         
 رئيس القلم ألداء مهامه بكفاءة.

إىل أن يقدم هلا مقترحات   تقرر احملكمة تنظيم قلم احملكمة وتدعو رئيس القلم    - 2         
 لغرض.هلذا ا

 التعليمات اخلاصة بقلم احملكمة وتعتمدها احملكمة.  يضع رئيس القلم    - 3         

خيضع موظفو قلم احملكمة لنظام أساسي للموظفني يضعه رئيس القلم،     - 4         
حنو مطابق قدر املستطاع للنظام األساسي والنظام اإلداري ملوظفي األمم املتحدة، وتعتمده  على
 مة.احملك

  
 29املادة 
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ال جيوز عزل رئيس القلم من منصبه إال إذا رأى ثلثا أعضاء احملكمة أنه أصبح     - 1         
 عاجزا عجزا دائما عن ممارسة مهامه أو أنه أخلّ بصورة خطرية بواجباته.

اء قبل اختاذ قرار مبوجب هذه املادة، يقوم الرئيس بإبالغ رئيس القلم باإلجر    - 2         
الذي ينوي اختاذه، وذلك برسالة خطية تعرض األسباب وتبني مجيع األدلة املتصلة باألمر. 
وتتاح بعد ذلك لرئيس القلم، يف جلسة سرية للمحكمة، فرصة اإلدالء ببيان وتقدمي أي 

 معلومات أو تفسريات يود إعطاءها واإلجابة شفويا أو خطيا على أي أسئلة توجه إليه.

ال جيوز عزل نائب رئيس القلم من منصبه إال لألسباب نفسها ووفقا لإلجراء     - 3         
 نفسه.

  
 إجراءات الدعاوى القضائية -الباب الثالث 

 الرسائل اليت توجه إىل احملكمة واالستشارات -اجلزء ألف 

 30املادة 

 القلمكل الرسائل اليت ترسل إىل احملكمة مبوجب هذه الالئحة توجه إىل رئيس          
ما مل ينص على خالف ذلك. ويوجه إىل رئيس القلم أيضا كل طلب مقدم من أحد األطراف 

 إال إذا تقدم به يف جلسة عامة للمحكمة أثناء املرافعة الشفوية.

  
 31املادة 

يف كل قضية تعرض على احملكمة، يتحقق الرئيس من وجهات نظر األطراف يف          
هلذا الغرض وكالء األطراف لالجتماع به يف أقرب وقت ممكن عقب  املسائل اإلجرائية. ويدعو

 تعيينهم وكلما اقتضت الضرورة ذلك فيما بعد.

  
 تشكيل احملكمة يف قضايا معينة -اجلزء باء 

 32املادة 
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إذا كان رئيس احملكمة من رعايا أحد األطراف يف قضية ما، فإنه ال ميارس     - 1         
يتعلق ذه القضية. وتطبق القاعدة نفسها على نائب الرئيس أو كبري القضاة مهام الرئاسة فيما 

 إذا دعي أي منهما لالضطالع بالرئاسة.

عضو احملكمة الذي يتوىل الرئاسة يف قضية ما يف تاريخ انعقاد احملكمة لسماع     - 2         
 انتهاء املرحلة اجلارية حىت املرافعات الشفوية فيها يستمر يف تويل الرئاسة يف هذه القضية حلني

لو انتخب يف هذه األثناء رئيس أو نائب رئيس جديدان. وإذا مل يعد يف وسعه اجللوس، حتدد 
من هذه الالئحة وحسب تشكيل احملكمة يف التاريخ  13الرئاسة يف هذه القضية وفقا للمادة 

 الذي انعقدت فيه لسماع املرافعات الشفوية.

  
 33املادة 

من هذه الالئحة، على أعضاء احملكمة،  17فيما عدا احلالة املنصوص عليها يف املادة          
من النظام األساسي بعد انتهاء فترة  13من املادة  3الذين عين من خيلفهم وفقا للفقرة 

واليتهم، أن يفوا بااللتزام الذي ترتبه عليهم هذه الفقرة مبواصلة اجللوس حلني إمتام أي مرحلة 
 ية تنعقد احملكمة لسماع املرافعات الشفوية فيها قبل تاريخ تعيني من خيلفهم.من قض

  
 34املادة 

من النظام األساسي أو يف  17من املادة  2يف حالة الشك يف تطبيق الفقرة     - 1         
من النظام األساسي، يبلغ الرئيس بذلك أعضاء احملكمة  24حالة االختالف بشأن تطبيق املادة 

 ذين يعود إليهم الفصل يف األمر.ال

للطرف الذي يرغب يف توجيه انتباه احملكمة إىل وقائع يرى أن هلا صلة حمتملة     - 2         
بتطبيق أحكام النظام األساسي املذكورة يف الفقرة السابقة، ولكنه يعتقد أن احملكمة قد ال 

 بصفة سرية.تكون على علم ا، أن يبلغ الرئيس ذه الوقائع خطيا و

  
 35املادة 
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من النظام  31إذا اعتزم أحد األطراف ممارسة احلق الذي ختوله إياه املادة     - 1         
األساسي يف اختيار قاض خاص لالشتراك يف النظر يف قضيته وجب أن خيطر احملكمة بنيته يف 

وقع عليه اختياره،  أقرب وقت ممكن. وإذا مل حيدد يف الوقت نفسه اسم وجنسية القاضي الذي
وجب عليه أن يقوم قبل شهرين على األقل من األجل احملدد إليداع املذكرة املضادة بإعالم 
احملكمة باسم وجنسية الشخص الذي اختاره مع تقدمي نبذة موجزة عن سريته الشخصية. 

 وميكن أن يكون القاضي اخلاص من جنسية غري جنسية الطرف الذي خيتاره.

 إذا أبدى أحد األطراف استعداده لالمتناع عن اختيار قاض خاص    - 2         
ما مل يفعل اخلصم الشيء نفسه، عليه أن خيطر احملكمة بذلك فتعلم به الطرف اخلصم. فإذا قدم 
الطرف اخلصم بعد ذلك إخطارا بنيته يف اختيار قاض خاص، أو اختاره بالفعل، جاز أن ميدد 

 ممتنعا عن االختيار.الرئيس األجل للطرف الذي كان 

يرسل رئيس القلم إىل الطرف اخلصم نسخة من أي إخطار بشأن اختيار قاض     - 3         
خاص، ويدعوه إىل تقدمي ما يود إبداءه من مالحظات يف غضون أجل حيدده الرئيس فإذا مل يثر 

 وجه الطرف اخلصم أي اعتراضات يف غضون هذا األجل ومل يظهر للمحكمة نفسها أي
 لالعتراض، يبلغ الطرفان بذلك.

يف حالة االعتراض أو الشك تفصل احملكمة يف األمر، وذلك بعد االستماع إىل     - 4         
 األطراف عند االقتضاء.

ميكن اختيار قاض خاص آخر حمل القاضي اخلاص الذي قبل التعيني ولكن     - 5         
 تعذر عليه اجللوس.

تضح أن األسباب اليت بين عليها اشتراك قاض خاص مل تعد قائمة، ينتهي مىت ا    - 6         
 جلوس هذا القاضي.

  
 36املادة 

إذا تبني للمحكمة أن لطرفني أو أكثر مصلحة واحدة مشتركة وأنه يتعني، بناء     - 1         
هؤالء  من على ذلك، اعتبارهم طرفا واحدا، وأن هيئة احملكمة ال تضم أي عضو من جنسية أي

األطراف، حتدد احملكمة هلم أجال يستطيعون يف غضونه اختيار قاض خاص باالتفاق فيما 
 بينهم.
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إذا ادعى أحد األطراف الذين رأت احملكمة أن هلم مصلحة مشتركة، وجود     - 2         
مصلحة متميزة له أو أثار أي اعتراض آخر، تفصل احملكمة يف األمر وذلك بعد االستماع إىل 

 األطراف عند االقتضاء.

  
 37املادة 

إذا كان أو صار من املتعذر على عضو احملكمة الذي حيمل جنسية أحد     - 1         
األطراف اجللوس يف إحدى مراحل القضية، أصبح من حق هذا الطرف اختيار قاض خاص يف 

 غضون أجل حيدده احملكمة، أو حيدده الرئيس إذا كانت احملكمة غري منعقدة.

إذا كان أو صار اجللوس يف أي مرحلة من القضية متعذرا على عضو احملكمة     - 2         
الذي حيمل إحدى جنسيات األطراف املشتركة يف مصلحة واحدة، اعترب هؤالء األطراف 

 أطرافا ليس هلا قاض حيمل جنسية أحدها يف هيئة احملكمة.

ذي حيمل جنسية أحد األطراف اجللوس قبل إذا أصبح بوسع عضو احملكمة ال    - 3         
قفل باب املرافعة اخلطية يف تلك املرحلة من القضية، استعاد مكانه يف هيئة احملكمة يف تلك 

 القضية.

 اإلجراءات أمام احملكمة -اجلزء جيم 

 رفع الدعوى - 1اجلزء الفرعي 

 38املادة 

من  40من املادة  1ة وفقا للفقرة يف حالة رفع دعوى احملكمة بعريضة مقدم    - 1         
النظام األساسي، يتعني أن توضح العريضة الطرف الذي يرفع الدعوى والدولة املدعى عليها 

 وموضوع املنازعة.

توضح العريضة قدر املستطاع األسباب القانونية اليت يبين عليها املدعي قوله     - 2         
د لالدعاء. وتتضمن عرضا موجزا للوقائع واألسس باختصاص احملكمة كما تعني الطابع احملد

 اليت يقوم عليها االدعاء.
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يوقّع النسخة األصلية من العريضة إما وكيل الطرف الذي يقدمها أو املمثل     - 3         
الدبلوماسي هلذا الطرف يف البلد الذي يوجد فيه مقر احملكمة أو شخص آخر مفوض حسب 

لعريضة شخصا آخر غري املمثل الدبلوماسي املشار إليه، وجب أن األصول. وإذا كان موقِّع ا
 يصدق على التوقيع املمثل نفسه أو السلطة املختصة يف وزارة خارجية املدعي.

فورا إىل املدعى عليه نسخة من العريضة مصدقة طبق   حييل رئيس القلم    - 4         
 األصل.

استنادها يف القول بصحة اختصاص احملكمة إىل موافقة إذا بينت الدولة املدعية     - 5         
مل تكن قد أعطتها أو أعربت عنها بعد الدولة اليت رفعت الدعوى عليها، حتال العريضة إىل هذه 

الدعوى إىل أن تقبل  الدولة. بيد أا ال تقيد يف اجلدول العام للمحكمة، وال يتخذ أي إجراء يف
 القضية. ا باختصاص احملكمة يف النظر يفالدولة اليت رفعت الدعوى عليه

  
 39املادة 

يف حالة رفع الدعوى أمام احملكمة بطريق اإلخطار باتفاق خاص وفقا     - 1         
من النظام األساسي، جيوز أن يقدم اإلخطار األطراف بصورة مشتركة  40من املادة  1 للفقرة

يقدم اإلخطار بصورة مشتركة تعين على  أو أن يقدمه أي طرف واحد منهم أو أكثر. وإذا مل
 رئيس القلم أن حييل فورا إىل الطرف اآلخر نسخة منه مصدقة طبق األصل.

نسخة  ترفق باإلخطار يف مجيع احلاالت النسخة األصلية من االتفاق اخلاص أو    - 2         
ديد منه مصدقة طبق األصل. ويوضح اإلخطار كذلك موضوع املنازعة على وجه التح

 واألطراف فيها إذا مل يكن ذلك واضحا وضوحا كافيا يف االتفاق اخلاص.

  
 40املادة 

باسم األطراف بعد رفع الدعوى، إال يف   يتخذ الوكالء مجيع اإلجراءات    - 1         
من هذه الالئحة، وجيب أن يكون للوكالء عنوان يف  38من املادة  5احلاالت املبينة يف الفقرة 

احملكمة ترسل إليه مجيع املراسالت املتعلقة بالقضية. وتعترب الرسائل املوجهة إىل وكالء مقر 
 األطراف كأا موجهة لألطراف نفسها.
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يف حالة رفع الدعوى بعريضة، يذكر اسم وكيل الطرف املدعي. ويبلغ     - 2         
بق األصل من العريضة أو الطرف املدعى عليه احملكمة باسم وكيله عند تسلمه نسخة مصدقة ط

 يف أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

يف حالة رفع الدعوى بطريق اإلخطار باتفاق خاص، يذكر الطرف الذي قدم     - 3         
احملكمة باسم وكيله عند   كل طرف آخر يف االتفاق اخلاص  اإلخطار اسم وكيله. ويبلغ

صل، أو يف أقرب وقت ممكن بعد تسلمه من رئيس القلم نسخة من اإلخطار مصدقة طبق األ
 ذلك، إن مل يكن قد أبلغها بامسه من قبل.

  
 41املادة 

يف حالة رفع الدعوى من قبل دولة ليست طرفا يف النظام األساسي ولكنها قبلت          
من النظام األساسي، وذلك بإصدارها  35من املادة  2باختصاص احملكمة، استنادا إىل الفقرة 

وفقا لقرار صادر عن جملس األمن مبوجب املادة املذكورة، جيب أن يرافق رفع  إعالنا بذلك
الدعوى إيداع هذا اإلعالن، إال إذا كان قد أودع من قبل لدى رئيس القلم. وتفصل احملكمة 

 يف أي مسألة تثار بشأن صحة هذا اإلعالن أو أثره.

  
 42املادة 

كل عريضة، أو إخطار باتفاق خاص ترفع ما، حييل رئيس القلم نسخة من                    
دعوى أمام احملكمة إىل: (أ) األمني العام لألمم املتحدة؛ (ب) الدول األعضاء يف األمم املتحدة؛ 

 الدول األخرى اليت حيق هلا املثول أمام احملكمة. (ج)

  
 *)[1](43املادة 

يف حالة إثارة مسألة تتعلق بتفسري اتفاقية تضم بني أطرافها دوال ليست أطرافا     - 1         
من النظام األساسي، تنظر احملكمة يف  63من املادة  1يف القضية حسب ما هو وارد يف الفقرة 

 د.التعليمات اليت ينبغي إصدارها لرئيس قلم احملكمة يف هذا الصد

http://www.sattarsite.com/icjrules.htm%23_ftn1
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يف حالة ما إذا كان تفسري اتفاقية أحد أطرافها منظمة دولية عامة مطروحا يف     - 2         
قضية معروضة على احملكمة، تنظر احملكمة فيما إذا كان يتعني على رئيس القلم أن خيطر بذلك 

تقدم املنظمة الدولية العامة املعنية. وجيوز لكل منظمة دولية عامة أشعرها رئيس القلم أن 
 مالحظاا بشأن األحكام املعينة من االتفاقية اليت يكون تفسريها مطروحا يف القضية.

من هذه  2أن تقدم مالحظاا مبوجب الفقرة   وإذا ارتأت منظمة دولية عامة    - 3         
ه من هذ 69من املادة  2املادة، يكون اإلجراء املتبع هو ذلك اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة 

 الالئحة.

  
 املرافعات اخلطية - 2اجلزء الفرعي 

 44املادة 

 31 تصدر احملكمة، يف ضوء املعلومات اليت حيصل عليها الرئيس مبقتضى املادة    - 1         
من هذه الالئحة، األوامر الالزمة لكي حتدد، يف مجلة أمور، عدد وثائق املرافعة وترتيب تقدميها 

 واآلجال احملددة هلا.

من هذه  1يوضع يف االعتبار، لدى إعداد األوامر اليت تصدر وفقا للفقرة     - 2         
 املادة، أي اتفاق يكون قد أُبرم بني األطراف وال يترتب عليه تأخري ال مربر له.

للمحكمة أن تقرر، بناء على طلب الطرف املعين، متديد أي أجل أو اعتبار أي     - 3         
بعد انتهاء األجل احملدد له إجراء صحيحا إذا اقتنعت بأن الطلب مدعم مبربرات إجراء يتخذ 

 كافية. وتتاح للطرف اخلصم يف كلتا احلالتني فرصة إلبداء وجهات نظره.

عندما ال تكون احملكمة منعقدة، ميارس الرئيس السلطات املخولة هلا مبوجب     - 4         
قرار تتخذه احملكمة فيما بعد. وإذا اتضح من االستشارة هذه املادة، دون أن خيلّ ذلك بأي 

من  2وجود خالف مستمر بني األطراف بشأن تطبيق الفقرة  21املشار إليها يف املادة 
من هذه الالئحة، تدعى احملكمة إىل االنعقاد للفصل  46من املادة  2أو الفقرة  45 املادة

 األمر. يف

  
 45املادة 
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الدعاوى املرفوعة بعريضة، تتألف املرافعة من مذكرة من املدعي تليها يف     - 1         
 مذكرة مضادة من املدعى عليه.

للمحكمة أن تأذن أو تقضي بتقدمي مذكرة جوابية من املدعي، ومذكرة     - 2         
 تعقيبية من املدعى عليه، إذا اتفقت األطراف على ذلك أو إذا قررت احملكمة، من تلقاء نفسها

 أو بناء على طلب أحد األطراف، أن مثة ضرورة هلاتني املذكرتني.

  
 46املادة 

يف الدعاوى املرفوعة بطريق اإلخطار باتفاق خاص، يتحدد عدد وثائق املرافعة     - 1         
وترتيب تقدميها على النحو املنصوص عليه يف أحكام االتفاق ذاته، إال إذا قررت احملكمة 

 لتحقق من وجهات نظر األطراف.خالف ذلك بعد ا

إذا مل يتضمن االتفاق اخلاص أي نص من هذا القبيل، وإذا مل تتفق األطراف     - 2         
بعد ذلك على عدد وثائق املرافعة وترتيب تقدميها، يودع كل طرف مذكرة ومذكرة مضادة يف 

 ارتأت ضرورا. غضون األجل نفسه. وال تأذن احملكمة بتقدمي مذكرات جوابية إال إذا

  
 47املادة 

للمحكمة أن تقضي يف أي وقت بضم الدعاوى يف قضيتني أو أكثر، وهلا أن تقضي          
أيضا بأن تكون املرافعات اخلطية أو الشفوية مرافعات مشتركة، مبا يف ذلك استدعاء الشهود، 

 من هذه اجلوانب.أو أن تقضي، دون إجراء أي ضم رمسي، باختاذ إجراء مشترك يف أي جانب 

  
 48املادة 

بد  ميكن حتديد آجال إجناز اإلجراءات يف املرافعات بتعيني فترة زمنية حمددة، ولكن ال         
تسمح به  من أن تتضمن هذه اآلجال، على الدوام، تارخيا حمددا. وجيب أن تكون من القصر مبا

 طبيعة القضية.
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 49املادة 

رة عرضا للوقائع املتصلة باملوضوع، وبيانا حبكم تتضمن املذك    - 1         
 واالستنتاجات. القانون،

تتضمن املذكرة املضادة اعترافا بالوقائع الواردة يف املذكرة أو إنكارا هلا؛ وعند     - 2         
االقتضاء عرضا ألي وقائع إضافية؛ ومالحظات على بيان حكم القانون الوارد يف املذكرة؛ 

 القانون ردا عليه، واالستنتاجات.وبيانا حبكم 

ينبغي أال تكون املذكرة اجلوابية واملذكرة التعقيبية، إذا أذنت ما احملكمة،     - 3         
 جمرد تكرار الدعاءات األطراف، وإمنا ينبغي أن تربزا النقاط اليت ال تزال تفرق بني األطراف.

ائق املرافعة استنتاجات الطرف املودع هلا يف ينبغي أن تتضمن كل وثيقة من وث    - 4         
املرحلة املعينة من القضية باعتبار ذلك شيئا متميزا عن إقامة احلجة، أو تأكيدا لالستنتاجات اليت 

 سبق له تقدميها.

  
 50املادة 

األصل  ترفق بالنسخة األصلية لكل وثيقة من وثائق املرافعة نسخ مصدقة طبق    - 1         
 املستندات املتعلقة باملوضوع، واملقدمة تأييدا لالدعاءات اليت تتضمنها وثيقة املرافعة. من مجيع

إذا كان أحد هذه املستندات غري متعلق باملوضوع إال جزئيا، يكتفى بإرفاق     - 2         
قلم املقتطفات الالزمة منه ألغراض وثيقة املرافعة. وتودع نسخة من املستند بنصه الكامل لدى 

 احملكمة إال إذا كان قد نشر وكان احلصول عليه ميسورا.

 لدى إيداع وثيقة املرافعة، تقدم قائمة جبميع املستندات املرفقة ا.    - 3         

  
 51املادة 

يف حالة اتفاق األطراف على أن تكون املرافعات اخلطية كلها بلغة واحدة من     - 1         
يتني، ال تقدم وثائق املرافعة إال ذه اللغة. ويف حالة عدم التوصل إىل مثل هذا لغيت احملكمة الرمس

 االتفاق، تقدم أي وثيقة مرافعة أو أي جزء منها بأي من اللغتني الرمسيتني.
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من  3يف حالة استخدام لغة أخرى غري الفرنسية أو اإلنكليزية، وفقا للفقرة     - 2         
األساسي، ترفق بالنسخة األصلية لكل وثيقة مرافعة ترمجة هلا إىل اللغة من النظام  39املادة 

 الفرنسية أو اإلنكليزية يصدق على دقتها الطرف الذي يقدمها.

عندما يكون أحد املستندات املرفقة بوثيقة املرافعة حمررا بلغة غري لغيت احملكمة     - 3         
إحدى هاتني اللغتني يصدق على دقتها الطرف الذي الرمسيتني، جيب أن ترفق به ترمجة إىل 

يقدمها. وميكن أن تقتصر الترمجة على جزء أو مقتطفات من املستند املرفق، على أن تكون 
مشفوعة يف هذه احلالة مبذكرة إيضاحية حتدد الفقرات املترمجة. إال أن للمحكمة دائما أن 

 تطلب ترمجة أجزاء أخرى أو ترمجة املستند بأكمله.

  
 *)[3])([2](52املادة 

يوقّع الوكيل على النسخة األصلية لكل وثيقة مرافعة ويودعها قلم احملكمة،     - 1         
وترفق ا نسخة مصدقة طبق األصل منها ومن كل من املستندات املرفقة ومن أي ترمجات، 

من النظام األساسي، كما يرفق ا  43من املادة  4إلبالغها إىل الطرف اخلصم وفقا للفقرة 
عدد النسخ اإلضافية اليت يطلبها قلم احملكمة؛ غري أنه ميكن طلب مزيد من هذه النسخ يف وقت 

 إذا نشأت حاجة إىل ذلك.الحق 

حتمل كل وثيقة مرافعة تارخيا. وإذا تعني إيداع الوثيقة يف تاريخ حمدد، فإن     - 2         
 تاريخ تسلم قلم احملكمة للوثيقة هو التاريخ الذي تأخذ به احملكمة.

جيوز يف أي وقت، مبوافقة الطرف اخلصم أو بإذن من الرئيس، تصويب أي     - 3         
غلط يرد يف مستند مودع. ويخطر الطرف اخلصم بكل تصويب جيري على هذا  فوة أوه

 النحو بالطريقة ذاا اليت يتم ا إخطاره بوثيقة املرافعة اليت تتصل ذا املستند.

  
 53املادة 

جيوز يف أي وقت، وبعد التحقق من آراء األطراف، أن تقرر احملكمة، أو أن     - 1         
الرئيس إذا كانت احملكمة غري منعقدة، وضع نسخ من وثائق املرافعة واملستندات املرفقة يقرر 

 حتت تصرف أي دولة هلا حق املثول أمام احملكمة تكون قد طلبت تزويدها ا.

http://www.sattarsite.com/icjrules.htm%23_ftn2
http://www.sattarsite.com/icjrules.htm%23_ftn3
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للمحكمة، بعد التحقق من آراء األطراف، أن تقرر إتاحة نسخ من وثائق     - 2         
 ذلك. قة ا للجمهور عند فتح باب املرافعة الشفوية يف الدعوى أو بعداملرافعة واملستندات املرف

  
 املرافعة الشفوية - 3اجلزء الفرعي 

 54املادة 

تصبح القضية جاهزة لالستماع بعد قفل باب املرافعة اخلطية. وحتدد احملكمة     - 1         
تقرر تأجيل فتح باب املرافعة الشفوية تارخيا لبدء املرافعة الشفوية، وهلا أيضا، عند االقتضاء، أن 

 أو تأجيل متابعتها.

عندما حتدد احملكمة تارخيا لفتح باب املرافعة الشفوية أو تقرر تأجيل ذلك،     - 2         
من هذه الالئحة، وأي ظروف خاصة  74تضع يف اعتبارها األولوية اليت تشترطها املادة 

 تتسم به قضية معينة. أخرى، مبا يف ذلك طابع االستعجال الذي

عندما ال تكون احملكمة منعقدة، ميارس الرئيس السلطات املخولة هلا مبقتضى     - 3         
 هذه املادة.

  
 55املادة 

من النظام  22من املادة  1للمحكمة، إن استصوبت ذلك، أن تقرر، طبقا للفقرة          
يف أي قضية يف مكان غري مقر احملكمة. وقبل األساسي، إجراء كل أو بعض املرافعات املتبقية 

 أن تقرر ذلك، عليها أن تتحقق من وجهات نظر األطراف.

  
 56املادة 

ال جيوز، بعد قفل باب املرافعة اخلطية، أن يقدم أي طرف أي مستندات     - 1         
من هذه  2 جديدة للمحكمة إال مبوافقة الطرف اخلصم أو على النحو املنصوص عليه يف الفقرة

نسخة  املادة. وعلى الطرف الذي يرغب يف تقدمي املستند اجلديد أن يودع نسخته األصلية أو
منه مصدقة طبق األصل مع عدد النسخ الذي يطلبه قلم احملكمة الذي يتعني عليه أن يكفل 
إبالغه إىل الطرف اخلصم وإخطار احملكمة بذلك. وتعترب موافقة الطرف اخلصم حاصلة إذا مل 

 يعترض على تقدمي املستند.
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يف حالة عدم املوافقة، جيوز للمحكمة، بعد استماعها لألطراف، أن تأذن     - 2         
 بتقدمي املستند إذا رأت أنه ضروري.

من هذه املادة، تتاح  2أو للفقرة  1يف حالة تقدمي مستند جديد وفقا للفقرة     - 3         
 يه وتقدمي مستندات مؤيدة لتعليقاته.للطرف اخلصم فرصة التعليق عل

ال جتوز اإلشارة خالل املرافعات الشفوية إىل مضمون مستند مل يقدم وفقا     - 4         
من النظام األساسي أو وفقا هلذه املادة إال إذا كان هذا املستند جزءا من مطبوع  43للمادة 

 ميكن احلصول عليه بيسر.

يق أحكام هذه املادة يف حد ذاته سببا لتأجيل فتح باب املرافعة ال يشكل تطب    - 5         
 الشفوية أو مواصلتها.

  
 57املادة 

ينبغي لكل طرف، دون اإلخالل بأحكام الالئحة املتعلقة بتقدمي املستندات، أن يبلغ          
ينوي أن  رئيس القلم قبل بدء املرافعة الشفوية بوقت كاف باملعلومات املتعلقة باألدلة اليت

األمساء  يقدمها أو أن يطلب من احملكمة احلصول عليها، على أن يتضمن هذا البالغ قائمة تبني
الكاملة للشهود واخلرباء الذين يرغب هذا الطرف يف استدعائهم، وتوضح جنسيام وأوصافهم 

إدالء  وأماكن إقامتهم، مع اإلشارة بصورة إمجالية إىل النقطة أو النقاط اليت سيطلب منهم
 الشهادة فيها، وجيب أيضا تقدمي نسخة من هذا البالغ إلحالتها إىل الطرف اخلصم.

  
 58املادة 

حتدد احملكمة ما إذا كان على األطراف أن يترافعوا قبل تقدمي األدلة أو بعد     - 1         
 ذلك على أن يحفظ حقهم يف مناقشة هذه األدلة.

لترتيب الذي تستمع به إىل األطراف، وطريقة عرض حتدد احملكمة ا    - 2         
واستجواب الشهود واخلرباء، وعدد املستشارين واحملامني الذي يتكلمون باسم  األدلة
من  31طرف من األطراف، وذلك بعد التحقق من وجهات نظر األطراف وفقا للمادة  كل

 هذه الالئحة.
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 59املادة 

إال إذا قررت احملكمة غري ذلك أو طلب األطراف عدم تكون جلسات احملكمة علنية،          
جبزء منها،  السماح حبضور اجلمهور. وجيوز أن يتعلق هذا القرار أو الطلب باجللسات كلها أو

 وجيوز أن يصدرا يف أي وقت.

  
 60املادة 

تكون البيانات الشفوية املقدمة باسم كل طرف وجيزة قدر اإلمكان، وذلك     - 1         
احلدود الالزمة حلسن عرض دعواه يف اجللسات. ولذلك ينبغي أن تتناول هذه البيانات  ضمن

املسائل اليت ال تزال تفرق بني األطراف وأال تتناول كل النقاط اليت عاجلتها وثائق املرافعة، أو 
 أن تقتصر على جمرد تكرار الوقائع واحلجج الواردة يف تلك الوثائق.

تام العرض النهائي الذي يديل به أي طرف يف اجللسات ، يقرأ وكيل عند اخت    - 2         
هذا الطرف االستنتاجات اخلتامية ملوكله دون تكرار للحجج. وتبلغ نسخة من النص اخلطي هلا 

 موقّعة من الوكيل إىل احملكمة وتحال إىل الطرف اخلصم.

  
 61املادة 

لسات أو أثنائها أن تبني أي نقاط أو للمحكمة يف أي وقت قبل عقد اجل    - 1         
 مسائل تود أن يوجه إليها األطراف اهتماما خاصا، أو ترى أا قد عوجلت مبا فيه الكفاية.

للمحكمة أن توجه خالل اجللسات أسئلة للوكالء واملستشارين واحملامني وأن     - 2         
 تطلب منهم إيضاحات.

يف توجيه األسئلة، ولكن عليه قبل ممارسة هذا احلق أن لكل قاض حق مماثل     - 3         
من النظام األساسي، املسؤول عن  45يفصح عن نيته يف ذلك للرئيس الذي هو، حبكم املادة 

 إدارة اجللسات.

جيوز للوكالء واملستشارين واحملامني اإلجابة إما فورا أو يف غضون أجل حيدده     - 4         
 الرئيس.
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 62املادة 

للمحكمة أن تدعو األطراف يف أي وقت إىل تقدمي األدلة أو التفسريات اليت     - 1         
تراها ضرورية لتوضيح أي جانب من جوانب املسائل املطروحة، أو أن تسعى هي نفسها 

 للحصول على معلومات أخرى هلذا الغرض.

أو خبري لإلدالء بإفادة  للمحكمة، عند االقتضاء، أن ترتب أمر حضور شاهد    - 2         
 أثناء النظر يف الدعوى.

  
 63املادة 

لألطراف احلق يف طلب استدعاء مجيع الشهود واخلرباء املدرجة أمساؤهم يف     - 1         
من هذه الالئحة. وإذا رغب أحد األطراف، يف أي  57القائمة املرسلة للمحكمة وفقا للمادة 

ة، يف استدعاء شاهد أو خبري مل يدرج امسه يف هذه القائمة، مرحلة من مراحل املرافعة الشفوي
. 57يتعني عليه أن خيطر احملكمة والطرف اخلصم بذلك مع تقدمي املعلومات املطلوبة يف املادة 

إذا رأت  ويتم االستماع إىل الشاهد أو اخلبري إذا مل يعترض الطرف اخلصم على ذلك، أو
 ادته صلة يف القضية.احملكمة أن من املرجح أن تكون لشه

جيوز للمحكمة، أو لرئيس احملكمة عندما ال تكون احملكمة منعقدة، أن يتخذا،     - 2         
بناء على طلب أحد األطراف أو من تلقاء نفسهما، التدابري الالزمة لتمكني شهود من اإلدالء 

 بشهادام خارج احملكمة.

  
 64املادة 

 مراعاة منها لظروف خاصة، اعتماد صيغة أخرى، ما مل تقرر احملكمة،         

 يديل كل شاهد قبل اإلدالء بشهادته باإلعالن التايل:      (أ)         

 ؛“أعلن رمسيا وبشريف وضمريي أنين سأقول احلق، كل احلق، وال شيء غري احلق”         

 :ويديل كل خبري قبل اإلدالء بأي بيان باإلعالن التايل    (ب)         
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أعلن رمسيا وبشريف وضمريي أنين سأقول احلق، كل احلق، وال شيء غري احلق، وأن ”         
 “.البيان الذي سأديل به سيكون متفقا مع قناعيت الصادقة

  
 65املادة 

يوجه الوكالء واملستشارون واحملامون األسئلة إىل الشهود واخلرباء حتت إشراف          
أن يوجهوا إليهم أسئلة. وجيب أن يظل الشهود قبل اإلدالء  الرئيس. وللرئيس والقضاة

 بشهادام خارج قاعة اجللسة.

  
 66املادة 

للمحكمة أن تقرر يف أي وقت، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد األطراف،          
ذلك ممارسة مهامها فيما يتعلق باحلصول على األدلة يف مكان أو موقع ذي صلة بالقضية، و

بشروط حتددها احملكمة بعد التحقق من آراء األطراف. ويتم اختاذ التدابري الالزمة لذلك وفقا 
 من النظام األساسي. 44للمادة 

  
 67املادة 

إذا رأت احملكمة أن الضرورة تقضي بإجراء حتقيق أو باالستعانة برأي أهل     - 1         
بإصدار أمر بذلك حتدد فيه موضوع التحقيق اخلربة، تقوم، بعد االستماع إىل األطراف، 

اخلربة وعدد احملققني أو اخلرباء وطريقة تعيينهم، كما تبني اإلجراءات اليت ينبغي أن تتبع.  أو
 وتدعو احملكمة، عند االقتضاء، احملققني أو اخلرباء إىل اإلدالء بإعالن رمسي.

بالتحقيق وكل تقرير يقدمه اخلرباء  يرسل لألطراف كل تقرير أو حمضر يتعلق    - 2         
 وتتاح هلم فرصة التعليق عليه.

  
 68املادة 

املبالغ اليت تدفع للشهود واخلرباء الذين ميثلون أمام احملكمة بناء على طلبها وفقا للفقرة          
وفقا من هذه الالئحة، واملبالغ اليت تدفع للمحققني واخلرباء الذين يعينون  62من املادة  2

 ، جيري صرفها عند االقتضاء من أموال احملكمة.67من املادة  1للفقرة 
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 69املادة 

للمحكمة يف أي وقت قبل قفل باب املرافعة الشفوية أن تطلب، إما من تلقاء     - 1         
إحدى  من هذه الالئحة، من 57نفسها أو بناء على طلب تقدم به أحد األطراف وفقا للمادة 

من النظام األساسي، تزويدها مبعلومات تكون هلا  34الدولية العامة، وفقا للمادة  املنظمات
املنظمة  صلة بقضية معروضة عليها. وتقرر احملكمة، بعد استشارة املسؤول األول عن إدارة

 املعنية، ما إذا كان تقدمي هذه املعلومات ينبغي أن جيري شفويا أو خطيا، وعن آجال تقدميها.

إذا رأت إحدى املنظمات الدولية العامة أن من املناسب أن تبادر من تلقاء     - 2         
نفسها إىل تقدمي معلومات هلا صلة بقضية معروضة على احملكمة، تعني على هذه املنظمة أن 
تفعل ذلك يف مذكرة تودعها قلم احملكمة قبل قفل باب املرافعة اخلطية. وحتتفظ احملكمة حبقها 

ستكمال هذه املعلومات إما شفويا أو خطيا عن طريق اإلجابة على أي أسئلة يف أن تطلب ا
ترى من املناسب توجيهها ويف أن تأذن لألطراف بالتعليق إما شفويا أو خطيا على املعلومات 

 املقدمة.

من النظام األساسي، يقوم  34من املادة  3يف احلالة املنصوص عليها يف الفقرة     - 3         
لقلم، بناء على تعليمات احملكمة أو تعليمات الرئيس إذا كانت احملكمة غري منعقدة، رئيس ا

للرئيس، إذا  بإجراء الالزم على حنو ما هو منصوص عليه يف الفقرة املذكورة. وللمحكمة، أو
كانت احملكمة غري منعقدة، أن حيددا اعتبارا من تاريخ قيام رئيس القلم بإبالغ نسخ من وثائق 

ة اخلطية وبعد استشارة املسؤول األول عن إدارة املنظمة العامة املعنية، أجال ميكن املرافع
للمنظمة أن تقدم للمحكمة يف غضونه مالحظاا اخلطية. وترسل هذه املالحظات إىل األطراف 

 الذين جيوز هلم، كما جيوز ملمثل املنظمة املذكورة، مناقشتها أثناء املرافعة الشفوية.

الواردة يف الفقرات السابقة منظمة دولية “ منظمة دولية عامة”تعين عبارة     - 4         
 مكونة من دول.

  
 70املادة 
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مجيع املرافعات الشفوية والبيانات والشهادات اليت يتم اإلدالء ا أثناء     - 1         
 ية األخرى،اجللسات بإحدى لغيت احملكمة الرمسيتني تترجم ترمجة شفوية إىل اللغة الرمس

ما مل تقرر احملكمة خالف ذلك. ويف حالة اإلدالء ا بأي لغة أخرى، تترجم شفويا إىل لغيت 
 احملكمة الرمسيتني.

من  3عند استخدام لغة أخرى غري الفرنسية أو اإلنكليزية وفقا للفقرة     - 2         
الترتيبات الالزمة لتأمني الترمجة من النظام األساسي، يتعني على الطرف املعين إجراء  39 املادة

الشفوية إىل إحدى اللغتني الرمسيتني؛ غري أن من واجب رئيس القلم إجراء الترتيبات الالزمة 
للتأكد من صحة الترمجة الشفوية اليت يوفرها أي من األطراف لإلفادات اليت جيري اإلدالء ا 

ضرون أمام احملكمة بناء على طلبها، فإن لصاحله. أما بالنسبة ألقوال الشهود واخلرباء الذين حي
 قلم احملكمة هو املسؤول عن إجراء الترتيبات الالزمة لترمجتها شفويا.

إذا تعني استخدام لغة أخرى غري لغيت احملكمة الرمسيتني يف املرافعات الشفوية     - 3         
األطراف، يتعني على هذا الطرف أو البيانات أو اإلفادات اليت يتم اإلدالء ا لصاحل أحد 

 بذلك قبل اإلدالء ا بوقت كاف لكي يتسىن له اختاذ الترتيبات الالزمة.  إخطار رئيس القلم

يديل املترمجون الشفويون الذين يـأيت م أحد األطراف باإلعالن التايل أمام     - 4         
 احملكمة قبل اضطالعهم مبهمتهم يف القضية:

 “.لن رمسيا وبشريف وضمريي أن ترمجيت ستكون أمينة وكاملةأع”         

  
 71املادة 

يدون رئيس القلم حمضرا حرفيا لكل جلسة استماع بلغة احملكمة الرمسية اليت     - 1         
استخدمت يف اجللسة. وعند استخدام لغة غري لغيت احملكمة الرمسيتني، يدون احملضر بإحدى لغيت 

 ني.احملكمة الرمسيت

يف حالة اإلدالء مبرافعات شفوية أو بيانات بلغة غري لغيت احملكمة الرمسيتني،     - 2         
ينبغي للطرف اليت جيري اإلدالء ا لصاحله أن يزود قلم احملكمة مسبقا بنص هلا بإحدى اللغتني 

 الرمسيتني، ويكون هذا النص هو النص الذي يدرج يف احملضر احلريف.

ينبغي أن يكون نص احملضر احلريف مسبوقا بأمساء القضاة احلاضرين وأمساء     - 3         
 وكالء األطراف ومستشاريهم وحماميهم.
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ترسل نسخ من احملضر احلريف إىل القضاة اجلالسني يف القضية وإىل األطراف.     - 4         
افعام أو بيانام، على ولألطراف أن يقوموا، حتت إشراف احملكمة، بإدخال تصويبات على مر

أنه ال جيوز بأي حال من األحوال أن تغري هذه التصويبات املعىن أو املقصد األصلي. وللقضاة 
 أيضا إدخال تصويبات على أقواهلم على النحو نفسه.

يتعني إطالع الشهود واخلرباء على شهادام أو بيانام املسجلة يف احملضر،     - 5         
 خال تصويبات عليها على النحو ذاته املتاح لألطراف.وهلم حق إد

يوقع رئيس احملكمة ورئيس القلم نسخة واحدة مصدقة طبق األصل من احملضر     - 6         
بصيغته النهائية بعد إدخال التصويبات عليه، وتشكل هذه النسخة احملضر الرمسي للجلسة 

حملكمة طبع حماضر جلسات االستماع العلنية من النظام األساسي. وتتوىل ا 47ألغراض املادة 
 ونشرها.

  
 72املادة 

ينبغي إبالغ الطرف اخلصم أي رد خطي مقدم من أحد األطراف على سؤال وجه إليه          
من هذه الالئحة، أو أي دليل أو تفسري مقدم من أحد األطراف وفقا للمادة  61وفقا للمادة 

املرافعة الشفوية. كما ينبغي أن تتاح له فرصة التعليق  ، تتسلمه احملكمة بعد إقفال باب62
 عليه. وجيوز عند االقتضاء إعادة فتح باب املرافعة الشفوية هلذا الغرض.

  
 اإلجراءات العارضة -اجلزء دال 

 التدابري التحفظية - 1اجلزء الفرعي 

 73املادة 

دابري حتفظية يف أي وقت أثناء جيوز ألي طرف أن يقدم طلبا خطيا باإلشارة بت    - 1         
 السري يف إجراءات القضية اليت يقدم الطلب بصددها.

جيدد الطلب األسباب اليت يستند إليها والنتائج اليت قد تترتب على رفضه     - 2         
والتدابري املطلوبة. وحييل رئيس القلم فورا إىل الطرف اخلصم نسخة عن الطلب مصدقة 

 األصل. طبق
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 74املادة 

 تكون لطلب اإلشارة بالتدابري التحفظية األولوية على مجيع القضايا األخرى.    - 1         

إذا كانت احملكمة غري منعقدة وقت تقدمي الطلب، تدعى فورا لالنعقاد للبت     - 2         
 يف هذا الطلب على وجه االستعجال.

يس إذا كانت احملكمة غري منعقدة، موعد جلسة حتدد احملكمة، أو حيدد الرئ    - 3         
يتيح لألطراف الفرصة لتمثيلهم يف اجللسات. وتقبل احملكمة تسلم أي مالحظات تقدم إليها 

 قبل إقفال باب املرافعة الشفوية، وتضع هذه املالحظات يف اعتبارها.

 التصرف على حنو جيوز للرئيس، ريثما تنعقد احملكمة، أن يدعو األطراف إىل    - 4         
 ميكن معه ألي أمر قد تصدره احملكمة بصدد طلب التدابري التحفظية أن حيقق األثر املنشود منه.

  
 75املادة 

للمحكمة أن تقرر يف أي وقت، من تلقاء نفسها، النظر فيما إذا كانت     - 1         
طراف أو على األطراف ظروف القضية تستدعي اإلشارة بتدابري حتفظية يتعني على أي من األ

 مجيعا اختاذها أو التقيد ا.

للمحكمة عندما يعرض عليها طلب لإلشارة بتدابري حتفظية، أن تشري بتدابري     - 2         
يتقيد  خمتلفة اختالفا كليا أو جزئيا عن التدابري املطلوبة، أو أن تشري بتدابري ينبغي أن يتخذها أو

 الطلب.ا الطرف ذاته الذي تقدم ب

ال حيول رفض طلب اإلشارة بتدابري حتفظية دون قيام الطرف الذي قدمه     - 3         
 بتقدمي طلب جديد يف القضية نفسها استنادا إىل وقائع جديدة.

  
 76املادة 

للمحكمة، بناء على طلب أحد األطراف، أن تقرر يف أي وقت، قبل إصدار     - 1         
ضية، إلغاء أو تعديل أي قرار متعلق بالتدابري التحفظية إذا رأت أنه قد طرأ احلكم النهائي يف الق

 على احلالة تغري يربر إلغاء هذا القرار أو تعديله.
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تبني كل عريضة مقدمة من أحد األطراف بقصد إلغاء أو تعديل قرار يتعلق     - 2         
 يعتربه وثيق الصلة باملوضوع. بالتدابري التحفظية، التغري الذي طرأ على احلالة، والذي

من هذه املادة تتيح احملكمة لألطراف فرصة  1قبل اختاذ أي قرار وفقا للفقرة     - 3         
 إبداء مالحظام يف هذا الصدد.

  
 77املادة 

من هذه الالئحة، وكل قرار  74و  73كل تدبيـر تشري به احملكمة مبقتضى املادتني          
من هذه الالئحة يبلغ فورا لألمني العام لألمم  76من املادة  1مبقتضى الفقرة  تتخذه احملكمة

 من النظام األساسي. 41من املادة  2املتحدة إلحالته إىل جملس األمن وفقا للفقرة 

  
 78املادة 

للمحكمة أن تطلب من األطراف معلومات عن أي مسألة تتعلق بتنفيذ التدابري          
 تشري ا.التحفظية اليت 

  
 الدفوع االبتدائية - 2اجلزء الفرعي 

 *)[4](79املادة 

أي دفع من جانب املدعي عليه الختصاص احملكمة، أو ملقبولية العريضة،     - 1         
السري يف النظر يف املوضوع جيب أن يقدم خطيا يف أي دفع آخر يطلب البت فيه قبل متابعة  أو

أقرب وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من إيداع املذكرة. وكل دفع من هذا 
القبيل يثريه طرف غري الطرف املدعي عليه، جيب أن يودع يف غضون األجل احملدد إليداع 

 وثيقة املرافعة األوىل هلذا الطرف.

أعاله، وبعد تقدمي العريضة واجتماع الرئيس  1ف النظر عن الفقرة بصر    - 2         
باألطراف وتشاوره معها، جيوز للمحكمة أن تقرر البت يف أي مسائل متعلقة باالختصاص أو 

 املقبولية كل على حدة.
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إذا قررت احملكمة ذلك، يقدم الطرفان أي وثائق مرافعة تتصل باالختصاص     - 3         
يف غضون األجل الذي حتدده احملكمة وبالترتيب الذي تقرره، بصرف النظر عن  واملقبولية

 .45من املادة  1الفقرة 

تبني وثيقة الدفع االبتدائي الوقائع واألسس القانونية اليت يستند إليها الدفع،     - 4         
فق ذه الوثيقة واالستنتاجات، وقائمة املستندات املؤيدة، وأي أدلة يود الطرف تقدميها. وتر

 نسخ من املستندات املؤيدة.

تتوقف إجراءات السري يف النظر يف املوضوع عند تلقي قلم احملكمة الدفع     - 5         
االبتدائي. وحتدد احملكمة، أو حيدد الرئيس إذا كانت احملكمة غري منعقدة، األجل الذي ميكن 

ظاته واستنتاجاته مع إرفاق املستندات للطرف اآلخر أن يقدم يف غضونه بيانا خطيا مبالح
 املؤيدة وذكر األدلة الالزم تقدميها.

 جتري بقية إجراءات الدفع شفويا إال إذا قررت احملكمة خالف ذلك.    - 6         

تقتصر بيانات الوقائع واألسس القانونية املدرجة يف وثائق املرافعة املشار إليها     - 7         
من هذه املادة والبيانات واألدلة املقدمة أثناء اجللسات املنصوص عليها يف  5و  4يف الفقرتني 

 ، على النقاط املتصلة بالدفع.6الفقرة 

جيوز للمحكمة، متكينا هلا من البت يف أمر اختصاصها يف املرحلة األوىل من     - 8         
النقاط اخلاصة بالقانون والوقائع الدعوى، أن تدعو األطراف عند االقتضاء إىل املرافعة يف مجيع 

 وتقدمي مجيع األدلة املتصلة باملسألة.

تصدر احملكمة، بعد االستماع إىل األطراف، قرارا يف صورة حكم إما بإقرار     - 9         
الدفع أو برفضه أو باعتباره، يف ظروف الدعوى، دفعا ال يتسم بطابع ابتدائي حمض. 

اعتربته دفعا ال يتسم بطابع ابتدائي حمض، قامت بتحديد آجال  رفضت احملكمة الدفع أو وإذا
 ملواصلة الدعوى.

تنفذ احملكمة كل اتفاق يتم التوصل إليه بني األطراف ويقضي بأن جيري، أثناء   - 10         
 من هذه املادة. 1النظر يف املوضوع، الفصل يف أي دفع يقدم مبقتضى الفقرة 

  
 ت املضادةالطلبا - 3اجلزء الفرعي 

 *)[5](80املادة 
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ال جيوز للمحكمة أن تنظر يف طلب مضاد إال إذا كان يدخل يف اختصاص     - 1         
 احملكمة ويرتبط ارتباطا مباشرا مبوضوع طلب الطرف اخلصم.

الطلب املضاد يف املذكرة املضادة ويرد يف إطار االستنتاجات املدرجة يقدم     - 2         
فيه. وحيتفظ للطرف اخلصم حبقه يف عرض آرائه خطيا يف الطلب املضاد، ويف وثيقة مرافعة 

من هذه  45من املادة  2أخرى، بغض النظر عن أي قرار تتخذه احملكمة، وفقا للفقرة 
 خرى.الالئحة، بشأن إيداع مرافعات خطية أ

، أو إذا رأت احملكمة ضرورة ذلك، 1يف حالة اعتراض متعلق بتطبيق الفقرة     - 3         
 تتخذ احملكمة قرارها يف هذا الشأن بعد االستماع إىل األطراف.

  
 التدخل - 4اجلزء الفرعي 

 81املادة 

املرافعة تودع يف أقرب وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز موعد إقفال باب     - 1         
من النظام األساسي املوقّعة على النحو  62اخلطية عريضة اإلذن بالتدخل مبقتضى أحكام املادة 

من هذه الالئحة. بيد أنه جيوز للمحكمة يف ظروف استثنائية  38من املادة  3املبني يف الفقرة 
 أن تقبل عريضة مقدمة يف وقت الحق.

 وحتدد القضية اليت تتعلق ا وتوضح ما يلي: تبني العريضة اسم الوكيل،    - 2         

املصلحة ذات الطبيعة القانونية اليت ترى الدولة اليت تطلب التدخل أا قد تتأثر       (أ)         
 باحلكم يف القضية؛

 حمل التدخل على وجه التحديد؛    (ب)         

لتدخل أنه قائم بينها وبني أي أساس لالختصاص ترى الدولة اليت تطلب ا     (ج)         
 أطراف القضية.

 تتضمن العريضة قائمة باملستندات املؤيدة اليت جيب أن ترفق ا.    - 3         

  
 82املادة 
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 63تودع الدولة اليت ترغب يف اإلفادة من حق التدخل الذي ختوله هلا املادة     - 1         
من  38من املادة  3عا على النحو املبني يف الفقرة من النظام األساسي إعالنا ذا املعىن موق

هذه الالئحة. ويودع هذا اإلعالن يف أقرب وقت ممكن، ويف موعد ال يتجاوز التاريخ احملدد 
لفتح باب املرافعة الشفوية. بيد أنه جيوز للمحكمة أن تقبل، يف ظروف استثنائية، إعالنا مقدما 

 يف وقت الحق.

عالن اسم الوكيل، وحيدد القضية واالتفاقية اللتني يتعلق ما ويتضمن يبني اإل    - 2         
 ما يلي:

معلومات خاصة عن األساس الذي تستند إليه الدولة اليت تقدم اإلعالن يف       (أ)         
 اعتبار نفسها طرفا يف االتفاقية؛

 ظر؛حتديد أحكام االتفاقية اليت ترى أن تفسريها موضع ن    (ب)         

 عرض لتفسريها هي هلذه األحكام؛     (ج)         

 قائمة باملستندات املؤيدة اليت ينبغي أن ترفق باإلعالن.      (د)         

جيوز أن تودع هذا اإلعالن دولة تعترب نفسها طرفا يف االتفاقية اليت يكون     - 3         
 من النظام األساسي. 63عليه يف املادة  تفسريها موضع نظر ولكنها مل تتلق اإلخطار املنصوص

  
 83املادة 

ترسل إىل األطراف فورا نسخ مصدقة طبق األصل من عريضة اإلذن بالتدخل     - 1         
من  63من النظام األساسي أو من إعالن التدخل استنادا إىل املادة  62املقدم استنادا إىل املادة 

دمي مالحظام اخلطية يف غضون أجل حتدده احملكمة النظام األساسي ويطلب من األطراف تق
 أو حيدده الرئيس إذا كانت احملكمة غري منعقدة.

من العريضة أو اإلعالن إىل: (أ) األمني العام   حييل رئيس القلم أيضا نسخا    - 2         
ل أمام لألمم املتحدة؛ (ب) وأعضاء األمم املتحدة؛ (ج) والدول األخرى اليت حيق هلا املثو

 من النظام األساسي. 63احملكمة؛ (د) وكل دولة أخرى مت إخطارها مبوجب املادة 

  
 84املادة 
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للمحكمة أن تفصل يف أمر املوافقة على عريضة اإلذن بالتدخل املقدمة استنادا     - 1         
من النظام  63 من النظام األساسي. أو يف أمر مقبولية التدخل استنادا إىل املادة 62إىل املادة 

األساسي. ويكون قرارها هذا إجراء يتسم باألولوية، إال إذا قررت احملكمة خالف ذلك نظرا 
 لظروف القضية.

من هذه  83يف حالة إيداع اعتراض، يف غضون األجل احملدد مبوجب املادة     - 2         
مع احملكمة إىل الدولة الالئحة، على عريضة اإلذن بالتدخل أو على مقبولية إعالن تدخل، تست

 الطالبة للتدخل وإىل األطراف قبل أن تتخذ قرارا ذا الشأن.

  
 85املادة 

من  62يف حالة املوافقة على عريضة لإلذن بالتدخل مقدمة استنادا إىل املادة     - 1         
املرفقة ا، وحيق هلا النظام األساسي، تزود الدولة املتدخلة بنسخ من وثائق املرافعة واملستندات 

تقدمي بيان خطي يف غضون أجل حتدده احملكمة. وحتدد أجال آخر ميكن لألطراف، إن شاءت، 
أن تقدم يف غضونه مالحظاا اخلطية على هذا البيان قبل املرافعة الشفوية. وعندما ال تكون 

 احملكمة منعقدة، يقوم الرئيس بتحديد هذين األجلني.

افق األجالن احملددان وفقا للفقرة السابقة بقدر اإلمكان مع اآلجال احملددة يتو    - 2         
 سابقا إليداع وثائق املرافعة يف القضية.

للدولة املتدخلة أن تقدم أثناء املرافعة الشفوية مالحظاا حول     - 3         
 التدخل. موضوع

  
 86املادة 

من النظام األساسي، تزود الدولة  63إىل املادة يف حالة قبول تدخل استنادا     - 1         
املتدخلة بنسخ من وثائق املرافعة واملستندات املرفقة ا، وحيق هلا تقدمي مالحظاا اخلطية على 
موضوع التدخل، يف غضون أجل حتدده احملكمة أو حيدده الرئيس إذا كانت احملكمة 

 منعقدة. غري
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لألطراف ولكل دولة أخرى أذن هلا بالتدخل. وللدولة  تبلغ هذه املالحظات    - 2         
 املتدخلة أن تقدم أثناء املرافعة الشفوية مالحظاا بشأن موضوع التدخل.

  
 اإلحالة اخلاصة إىل احملكمة - 5اجلزء الفرعي 

 87املادة 

شأن عندما تعرض على احملكمة وفقا ملعاهدة أو اتفاقية نافذة دعوى قضائية ب    - 1         
مسألة عرضت على هيئة دولية أخرى، تطبق يف هذه الدعوى أحكام النظام األساسي وأحكام 

 هذه الالئحة املتعلقة بالدعاوى القضائية.

تبني عريضة رفع الدعوى القرار أو اإلجراء الذي اختذته اهليئة الدولية املعنية     - 2         
اإلجراء،  قيقا باملسائل املثارة بشأن هذا القرار أووترفق ا نسخة منه؛ وتتضمن العريضة بيانا د
 واليت تشكل موضوع الرتاع احملال إىل احملكمة.

  
 التنازل عن الدعوى - 6اجلزء الفرعي 

 88املادة 

إذا قام األطراف، سواء مشتركني أو منفردين، بإخطار احملكمة خطيا،     - 1                  
نهائي يف موضوع الدعوى، باتفاقهم على التنازل عن يف أي وقت قبل صدور احلكم ال

 الدعوى، تصدر احملكمة أمرا تسجل فيه هذا التنازل وتقضي فيه بشطب الدعوى من اجلدول.

يف حالة اتفاق األطراف على التنازل عن الدعوى نتيجة توصلهم إىل تسوية     - 2         
ذلك، أن تذكر هذه الواقعة يف األمر الذي ودية للرتاع، ميكن للمحكمة، إذا رغب األطراف يف 

يقضي بشطب الدعوى من اجلدول، أو أن تبني يف هذا األمر، شروط التسوية، أو أن تورد هذه 
 الشروط يف مرفق له.

عندما ال تكون احملكمة منعقدة، جيوز للرئيس أن يصدر أي أمر من األوامر     - 3         
 مبوجب هذه املادة.

  
 89املادة 
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إذا حدث أثناء سري دعوى مرفوعة بتقدمي عريضة أن قام الطرف الذي رفع     - 1         
الدعوى بإبالغ احملكمة خطيا بتنازله عن متابعة الدعوى ومل يكن املدعي عليه قد اختذ بعد أي 
إجراء يف الدعوى حىت تاريخ تسلم قلم احملكمة التنازل املذكور، تصدر احملكمة أمرا تسجل فيه 

يا التنازل عن الدعوى وتقضي فيه بشطب الدعوى من اجلدول. ويرسل رئيس القلم نسخة رمس
 من هذا األمر إىل املدعى عليه.

إذا كان املدعى عليه قد اختذ فعال إجراء يف الدعوى قبل تسلم إخطار التنازل     - 2         
يعترض على هذا التنازل،  عن الدعوى، حتدد احملكمة أجال ميكنه أن يعلن يف غضونه ما إذا كان

ويف حالة عدم إثارة اعتراض على التنازل قبل انتهاء األجل، يعترب التنازل مقبوال، وتصدر 
احملكمة أمرا تسجل فيه التنازل رمسيا وتقضي فيه بشطب الدعوى من اجلدول. ويف حالة إثارة 

 اعتراض تستمر الدعوى.

منعقدة، جيوز للرئيس أن ميارس سلطاا مبوجب هذه عندما ال تكون احملكمة     - 3         
 املادة.

  
 اإلجراءات املتبعة أمام الدوائر -اجلزء هاء 

 90املادة 

من النظام  29و  26اإلجراءات املتبعة أمام الدوائر املذكورة يف املادتني                   
الالئحة واليت تنطبق على  األساسي، حتكمها أحكام األبواب األول والثاين والثالث من هذه

الدعاوى القضائية أمام احملكمة، وذلك مع مراعاة أحكام النظام األساسي وأحكام هذه الالئحة 
 اليت تتعلق بالدوائر حتديدا.

  
 91املادة 

من  1يف حالة طلب النظر يف القضية يف إحدى الدوائر املشكلة عمال بالفقرة     - 1         
من النظام األساسي، يتعني ذكر هذا الطلب يف الوثيقة اليت ترفع ا  29 أو املادة 26املادة 

 الدعوى أو إرفاقه ا. ويستجاب هلذا الطلب يف حالة اتفاق األطراف.
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حينما يتسلم قلم احملكمة هذا الطلب، يقوم الرئيس بإبالغه إىل أعضاء الدائرة     - 2         
 من النظام األساسي. 31من املادة  4عمال أحكام الفقرة املعنية، ويتخذ اإلجراءات الالزمة إل

يدعو رئيس احملكمة الدائرة إىل االنعقاد يف أقرب تاريخ يتماشى مع مقتضيات     - 3         
 اإلجراءات.

  
 92املادة 

تتألف املرافعة اخلطية يف الدعاوى املعروضة على الدوائر من وثيقة مرافعة     - 1         
يقدمها كل طرف. ويف حالة الدعوى املرفوعة بتقدمي عريضة، تسلم وثائق املرافعة يف واحدة 

غضون آجال متعاقبة. ويف حالة الدعوى املرفوعة باإلخطار باتفاق خاص، تودع الوثائق يف 
غضون أجل واحد ما مل يتفق األطراف على إيداعها بالتعاقب. وحتدد احملكمة اآلجال املشار 

فقرة، أو حيددها الرئيس إذا كانت احملكمة غري منعقدة، وذلك بعد التشاور مع إليها يف هذه ال
 الدائرة املعنية إن كانت قد شكلت فعال.

للدائرة أن تأذن أو تقضي بتقدمي وثائق مرافعة أخرى إذا اتفق األطراف على     - 2         
األطراف، أن هذه الوثائق ذلك أو إذا قررت الدائرة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد 

 ضرورية.

جترى مرافعة شفوية إال إذا اتفقت األطراف على االستغناء عنها، ووافقت     - 3         
الدائرة على ذلك. وجيوز للدائرة، حىت يف حالة عدم إجراء مرافعة شفوية ، أن تطلب من 

 األطراف أن تقدم هلا شفويا معلومات أو تفسريات.

  
 93املادة 

 يتم النطق باألحكام اليت تصدرها الدائرة يف جلسة علنية لتلك الدائرة.         

  
 األحكام والتفسري وإعادة النظر -اجلزء واو 

 األحكام - 1اجلزء الفرعي 

 94املادة 
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عندما تنتهي احملكمة من مداوالا وتعتمد حكمها، خيطر األطراف مبوعد     - 1         
 النطق به.

يتم النطق باحلكم يف جلسة علنية تعقدها احملكمة، ويصبح احلكم ملزما     - 2         
 لألطراف اعتبارا من يوم النطق به.

  
 95املادة 

يوضح نص احلكم ما إذا كان صادرا عن احملكمة أو عن إحدى الدوائر     - 1         
 ويتضمن ما يلي:

 تاريخ النطق به؛       -         

 أمساء القضاة الذين اشتركوا فيه؛       -         

 أمساء األطراف؛       -         

 أمساء وكالء األطراف ومستشاريهم وحماميهم؛       -         

 عرض موجز لإلجراءات؛       -         

 استنتاجات األطراف؛       -         

 بيان بالوقائع؛       -         

 انونية؛األسباب الق       -         

 منطوق احلكم؛         

 حتميل املصاريف، إن اختذت احملكمة قرارا ذا الشأن؛         

 عدد وأمساء القضاة الذين شكلوا األغلبية؛         

 حتديد نص احلكم ذي احلجية.         

 لكل قاض، إذا شاء، أن يرفق باحلكم عرضا لرأيه الفردي سواء كان خمالفا    - 2         
لرأي األغلبية أم ال؛ وللقاضي الذي يرغب يف تسجيل موافقته أو اعتراضه دون بيان األسباب 

 ألن يفعل ذلك يف شكل إعالن. وتنطبق هذه القاعدة نفسها على أوامر احملكمة.
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تودع يف حمفوظات احملكمة نسخة واحدة من احلكم موقعة وخمتومة خبامت     - 3         
وحتال نسخة أخرى إىل كل األطراف. وحييل رئيس القلم نسخا منه احملكمة حسب األصول، 

إىل: (أ) األمني العام لألمم املتحدة؛ (ب) وأعضاء األمم املتحدة؛ (ج) والدول األخرى اليت 
 حيق هلا املثول أمام احملكمة.

  
 96املادة 

ني األطراف، بإحدى عندما جترى املرافعة اخلطية واملرافعة الشفوية، بناء على اتفاق ب         
من النظام األساسي  39من املادة  1لغيت احملكمة الرمسيتني، ويكون من املتعني وفقا للفقرة 

 إصدار احلكم ذه اللغة، يعترب نص احلكم الصادر ذه اللغة هو النص ذو احلجية.

  
 97املادة 

تحمل أحد األطراف، من النظام األساسي أن ي 64إذا قررت احملكمة مبوجب املادة          
 كليا أو جزئيا، املصاريف اليت تكبدها الطرف اآلخر، جيوز للمحكمة أن تصدر أمرا بذلك.

  
 طلبات تفسري األحكام أو إعادة النظر فيها - 2اجلزء الفرعي 

 98املادة 

يف حالة االختالف حول حتديد معىن حكم أو نطاق تطبيقه حيق ألي طرف     - 1         
بطلب بتفسريه، سواء كانت الدعوى األصلية قد رفعت بتقدمي عريضة أو باإلخطار أن يتقدم 

 باتفاق خاص.

جيوز تقدمي طلب تفسري احلكم إما بعريضة أو بإخطار باتفاق خاص على ذلك     - 2         
بني األطراف، ويوضح الطلب بدقة النقطة أو النقاط املتنازع عليها فيما يتعلق مبعىن احلكم أو 

 طاق تطبيقه.ن

يف حالة تقدمي طلب التفسري بعريضة، ينبغي أن تورد هذه العريضة ادعاءات     - 3         
الطرف الذي قدم الطلب، وحيق للطرف اخلصم أن يقدم مالحظاته اخلطية عليها يف غضون 

 أجل حتدده احملكمة، أو حيدده الرئيس، إذا كانت احملكمة غري منعقدة.
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محكمة عند االقتضاء، سواء كان طلب التفسري مقدما بعريضة أو بإخطار لل    - 4         
 باتفاق خاص، أن تتيح لألطراف فرصة تقدمي مزيد من التفسريات خطيا أو شفويا.

  
 99املادة 

يقدم طلب إعادة النظر يف احلكم بعريضة تتضمن البيانات الالزمة إلثبات     - 1         
من النظام األساسي. وترفق بالعريضة املستندات  61يها يف املادة استيفاء الشروط املنصوص عل

 املؤيدة.

للطرف اخلصم احلق يف تقدمي مالحظاته اخلطية على جواز قبول العريضة يف     - 2         
غضون أجل حتدده احملكمة أو حيدده الرئيس إذا كانت احملكمة غري منعقدة. وتبلغ هذه 

 العريضة.املالحظات للطرف الذي قدم 

للمحكمة قبل أن تفصل يف أمر مقبولية العريضة، أن تتيح لألطراف فرصة     - 3         
 أخرى لإلعراب عن وجهات نظرهم يف هذا الصدد.

إذا وجدت احملكمة أن العريضة مقبولة، قامت بعد التحقق من وجهات نظر     - 4         
 تراها ضرورية للفصل يف موضوع العريضة.األطراف، بتحديد آجال لإلجراءات األخرى اليت 

إذا قررت احملكمة أن يكون فتح باب إجراءات إعادة النظر مرهونا بالتنفيذ     - 5         
 املسبق للحكم أصدرت أمرا ذا املعىن.

  
 100املادة 

ت هي إذا كان احلكم املراد تفسريه أو إعادة النظر فيه صادرا عن احملكمة، قام    - 1         
بالنظر يف طلب التفسري أو إعادة النظر. وإذا كان احلكم صادرا عن إحدى الدوائر قامت 

 الدائرة املعنية بالنظر يف طلب التفسري أو إعادة النظر.

يصدر قرار احملكمة أو الدائرة بشأن طلب التفسري أو إعادة النظر يف     - 2         
 حكم. شكل
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 ترحة من األطرافالتعديالت املق -اجلزء زاي 

 101املادة 

لألطراف يف قضية ما أن يقترحوا باالتفاق املشترك فيما بينهم إدخال تعديالت أو          
. وللمحكمة أو 97إىل  93إضافات خاصة على القواعد الواردة يف هذا الباب، باستثناء املواد 

 لظروف القضية.الدائرة أن تأخذ ذه التعديالت أو اإلضافات إذا رأا مناسبة 

 الباب الرابع

 إجراءات اإلفتاء

 102املادة 

من النظام األساسي،  65تطبق احملكمة يف ممارسة مهام اإلفتاء مبوجب املادة     - 1         
من امليثاق والباب الرابع من  96أحكام هذا الباب من الالئحة، باإلضافة إىل أحكام املادة 

 النظام األساسي.

تدي احملكمة يف ذلك، أيضا بأحكام النظام األساسي وبأحكام هذه الالئحة     - 2         
منطبقة. وهلذا الغرض، تبحث احملكمة قبل   املتعلقة بالدعاوى القضائية وذلك بقدر ما تراها

كل شيء فيما إذا كان طلب الفتوى متصال أوال مبسألة قانونية قائمة حاليا بني دولتني أو عدة 
 دول.

يف حال طلب فتوى بشأن مسألة قانونية قائمة حاليا بني دولتني أو عدة دول     - 3         
 من النظام األساسي وكذلك أحكام هذه الالئحة املتصلة بتطبيق تلك املادة. 31تطبق املادة 

  
 103املادة 

ه باستفتاء عندما تعمد اهليئة املرخصة هلا مبوجب ميثاق األمم املتحدة أو وفقا ألحكام         
احملكمة، إىل إبالغ احملكمة أن طلبها يقتضي ردا عاجال، أو عندما ترى احملكمة أن من 
املستصوب إعطاء رد سريع، تتخذ احملكمة مجيع اإلجراءات لإلسراع باإلجراءات الالزمة 

 وتنعقد يف أقرب وقت ممكن لالستماع إىل الطلب واملداولة بشأنه.

 104املادة 



  
 

46/49  
 

يع طلبات استفتاء احملكمة إىل احملكمة بواسطة األمني العام لألمم املتحدة، أو، حتال مج         
عند االقتضاء، بواسطة أعلى موظف يف اهليئة أو الوكالة املرخصة بطلب الفتوى. وحتال 

من النظام األساسي إىل احملكمة يف الوقت  65من املادة  2املستندات املشار إليها يف الفقرة 
م فيه الطلب أو يف أقرب وقت ممكن بعد تقدميه، بعدد النسخ الذي يطلبه ذاته الذي يقد

 احملكمة. قلم

  
 105املادة 

يبلغ رئيس القلم البيانات اخلطية املقدمة للمحكمة إىل مجيع الدول واملنظمات     - 1         
 اليت تكون هي نفسها قد تقدمت مبثل هذه البيانات.

 ، أو يقوم رئيس احملكمة إذا كانت احملكمة غري منعقدة، مبا يلي:تقوم احملكمة    - 2         

حتديد الشكل واملدى اللذين ميكن أن تقبل ما التعليقات اليت تأذن ا الفقرة       (أ)         
من النظام األساسي، وحتديد األجل الذي ميكن خالله تقدمي هذه التعليقات  66من املادة  4

 خطيا؛

تقرير ما إذا كان سيسمح مبرافعة شفوية ميكن خالهلا تقدمي بيانات وتعليقات     (ب)         
 من النظام األساسي، وحتديد موعد فتح باب هذه املرافعة. 66للمحكمة مبقتضى املادة 

  
 106املادة 

للمحكمة، أو لرئيسها إذا كانت احملكمة غري منعقدة، أن يقررا وضع البيانات اخلطية          
ستندات املرفقة حتت تصرف اجلمهور عند فتح باب املرافعة الشفوية أو بعد ذلك، وإذا كان وامل

طلب الفتوى متصال مبسألة قانونية قائمة حاليا بني دولتني أو عدة دول، وجب استشارة الدول 
 مقدما.

  
 107املادة 

النطق ذه الفتوى يف عندما تنتهي احملكمة من مداوالا وتعتمد فتواها، يتم     - 1         
 جلسة علنية للمحكمة.



 47/49 
 

 تتضمن الفتوى ما يلي:    - 2         

 تاريخ النطق ا؛       -         

 أمساء القضاة الذين اشتركوا فيها؛       -         

 عرض موجز لإلجراءات؛       -         

 بيان بالوقائع؛       -         

 القانونية؛األسباب        -         

 الرد على السؤال املوجه إىل احملكمة؛       -         

 عدد وأمساء القضاة الذين شكلوا األغلبية؛       -         

 حتديد نص الفتوى ذي احلجية.       -         

لكل قاض، إذا شاء، أن يرفق بفتوى احملكمة عرضا لرأيه الفردي سواء كان     - 3         
رأي األغلبية أم ال؛ وللقاضي الذي يرغب يف تسجيل موافقته أو اعتراضه دون بيان خمالفا ل

 األسباب أن يفعل ذلك يف شكل إعالن.

  
 108املادة 

خيطر رئيس القلم األمني العام لألمم املتحدة، وعند االقتضاء، أعلى موظف يف اهليئة أو          
احملددين للجلسة العلنية للنطق بالفتوى، وحيظر  الوكالة اليت طلبت الفتوى، بالتاريخ، والساعة

بذلك أيضا ممثلي الدول األعضاء يف األمم املتحدة، والدول األخرى وممثلي الوكاالت 
 املتخصصة واملنظمات الدولية العامة املعنية باألمر مباشرة.

  
 109املادة 

تومة خبامت احملكمة تودع يف حمفوظات احملكمة نسخة واحدة من الفتوى موقعة وخم         
حسب األصول، وترسل نسخة أخرى إىل األمني العام لألمم املتحدة، وترسل عند االقتضاء 
نسخة ثالثة إىل أعلى موظف يف اهليئة أو الوكالة اليت طلبت فتوى احملكمة. ويرسل رئيس 

 نسخة من الفتوى للدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول األخرى وللوكاالت  القلم
 املتخصصة واملنظمات الدولية العامة املعنية باألمر مباشرة.
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 هيغرت روزالني  (توقيع)
 الرئيسة

  

 كورفور (توقيع) ف.
 رئيس قلم احملكمة

  

  
 

 
 

حبذافريها، بالصيغة اليت اعتمدت ا يف   43، بصيغتها املعدلة، نص املادة 43من املادة  1تكرر الفقرة  )[1](    
 املعدلة فقرتان جديدتان. 43من املادة  3و  2. والفقرتان 1978نيسان/أبريل  14

 .2005أيلول/سبتمرب  14دخل التعديل حيز النفاذ يف  *       

 املرافعة. يرجى من وكالء األطراف االستعالم من قلم احملكمة عن الشكل املعتاد املعتمد لدى احملكمة لوثائق )[2](    

املتعلقة باإلجراء الواجب  3، الفقرة 1978نيسان/أبريل  14، بصيغته املعتمدة يف 52ن نص املادة يتضم )[3](    
اإلتباع عندما يرتب رئيس القلم أمر طبع وثيقة مرافعة؛ وقد حذفت هذه الفقرة وعدلت حاشية املادة. وأعيد 

 .3السابقة فأصبحت اآلن الفقرة  4ترقيم الفقرة 

من الئحة احملكمة بصيغتها املعتمدة  79. وقد ظلت املادة 2001شباط/فرباير  1النفاذ يف  تعديل دخل حيز *       
 .2001شباط/فرباير  1تسري على كافة القضايا املرفوعة إىل احملكمة قبل  1978نيسان/أبريل  14يف 

“ ددة إليداع املذكرة املضادةيف املهلة احمل”، بصيغتها املعدلة، عن عبارة 79من املادة  1استعيض يف الفقرة  )[4](    
يف أقرب وقت ممكن ويف ”بعبارة  1978نيسان/أبريل  14الواردة يف نص هذه الفقرة بصيغته املعتمدة يف 

 “.موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من إيداع املذكرة

 املعدلة فقرتان جديدتان. 79من املادة  3و  2والفقرتان          

 .10إىل  4تباعا بصفتها الفقرات  8إىل  2لفقرات السابقة وقد أًُعيد ترقيم ا         

من الئحة احملكمة بصيغتها املعتمدة  80. وقد ظلت املادة 2001شباط/فرباير  1تعديل دخل حيز النفاذ يف  *       
 .2001شباط/فرباير  1تسري على كافة القضايا املرفوعة إىل احملكمة قبل  1978نيسان/أبريل  14يف 

 على النحو التايل: 1978نيسان/أبريل  14من الئحة احملكمة بصيغته املعتمدة يف  80كان نص املادة  )[5](    
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 80املادة ”         

ميكن تقدمي طلب مضاد بشرط أن يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا مبوضوع طلب الطرف اخلصم وأن يكون  - 1        
 مما يدخل يف اختصاص احملكمة.

 م الطب املضاد يف املذكرة املضادة للطرف الذي يقدمه ويرد ضمن استنتاجاته.يقد - 2        

يف حالة الشك يف قيام الترابط بني املسألة املعروضة بوصفها طلبا مضادا، وبني موضوع طلب الطرف  - 3         
 “.يةاخلصم، تقرر احملكمة بعد االستماع لألطراف ضم أو عدم ضم هذه املسالة إىل الدعوى األصل

 


