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  توطئة
  

قية األمم املتحدة اتفامبقتضى  نشئتأُ هيئة قضائية دولية (احملكمة الدولية) احملكمة الدولية لقانون البحار 
لفصل يف املنازعات املتعلقة تتوىل الكي  ،)"االتفاقية"( 1982كانون األول/ديسمرب   10يف  املوقَّعة ،لقانون البحار

 )1(.االختصاص القضائي ةحملكمااتفاق آخر مينح  يِّ يف أ اً بتفسري أو تطبيق االتفاقية وكل األمور املنصوص عليها حتديد
ود البحرية، ز احمليطي وموارده (صيد األمساك، والتلوث، وتعيني احلديِّ كم االتفاقية كل األمور القانونية املتعلقة باحلوحت

كمة ، والبحث العلمي، واستكشاف واستغالل املوارد الطبيعية). ويقوم مقر احملللسفن، والوضع القانوين البحرية واملالحة
التفاقية.فريد يف املرفق السادس با("النظام األساسي") يف هامبورغ جبمهورية أملانيا االحتادية. أما نظامها األساسي 

  
بقصد  لدليلأُعدَّ هذا افقد ، الدولية احملكمة املقامة أمامالقضائية اإلجراءات  تستثريهاالهتمام الذي  وبداعي  

 تزويد احملامني والوكالء القضائيني واملستشارين القانونيني احلكوميني مبعلومات عملية تشرح الطريقة اليت يتم �ا حتريك
لسمات ا ًا إيضاحيًا وجيزًا عن احملكمة الدولية، ويبنيِّ هذا الدليل عرضيقدِّم . و الدولية القضايا وعرضها أمام احملكمة

طلب عرائض والدعاوى الفرعية، و  ،املوضوعية إلجراءات السري يف الدعاوى التنازعية بناًء على أسس الدعوىة يالرئيس
استمارات منوذجية يف و  ،ملرافعاتعلى استشارية. وترد أمثلة الاإلفراج السريع، وطلبات فرض تدابري مؤقتة، واإلجراءات ا

مرفقات الدليل، وهي مستنسخة لإلرشاد فحسب.
  

احملكمة لألغراض اإلعالمية.سجل  ةُ أمانهذا الدليل  توقد أصدر   
  

  وللحصول على مزيد من املعلومات يُرجى االتصال على العنوان التايل:  
  أمني السجل
  (املسجِّل)
The Registrar
International Tribunal for the Law of the Sea
Am Internationalen Seegerichtshof 1
22609 Hamburg
Germany
Tel.: +49 40 35607-0
Fax: +49 40 35607-245 and -275

RegistrarOffice@itlos.org
www.itlos.org

سبانية واإلنكليزية ، باللغات اإليف الشبكة العاملية الدوليةمرفقاته، متاح أيضا على موقع احملكمة و  ،وهذا الدليل  
  والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

  
  

                                                                   

على قائمة باالتفاقات املتعددة األطراف اليت متنح احملكمة اختصاصاً قضائيًّا. 1ميكن االطِّالع يف املرفق   )1(
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  1الفصل 
  الدولية أمام المحكمةالدعاوى لمحة عامة عن إجراءات 

  الدولية المحكمة -ألف
  تكوينها

طراف يف األ لُ باخلربة يف جمال قانون البحار. وتنتخب الدو قاضيا مشهودا هلم  21من الدولية ن احملكمة تتكوَّ   
جبملتها متثيل النظم دولية اليف تكوين احملكمة  يؤمَّناالتفاقية القضاة لفرتة تسع سنوات وجيوز إعادة انتخا�م. وجيب أن 

). وجيب أال يقل عدد األعضاء 2الفقرة ، 2القانونية الرئيسية يف العامل، والتوزيع اجلغرايف العادل (النظام األساسي، املادة 
من كل جمموعة من اجملموعات اجلغرافية كما حدد�ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن ثالثة (النظام األساسي، املادة 

3.()2(

  
 عضوا من املنازعة هاجلالسة للقضاء يف هذ تضم يف هيئتهاالدولية ، إذا مل تكن احملكمة منازعةوجيوز لطرف يف   

النظام األساسي، ( الدولية يف احملكمة بصفة قاض خمصص لذلك الغرضجنسية ذلك الطرف، أن خيتار شخصا للمشاركة 
).17املادة 

  الغرف
من اجلزء  5 مبوجب الفرع ،حصريقضائي وهلا اختصاص  ،قاضيا 11ن غرفة منازعات قاع البحار من تتكوَّ   

ه خارج قاع البحار واحمليطات وباطن أرض"يف املنازعات املتعلقة باستكشاف واستغالل  ،احلادي عشر من االتفاقية
). وجيوز إحالة املنازعات بني الدول األطراف يف االتفاقية 14) (النظام األساسي، املادة "املنطقة"( "حدود الوالية الوطنية

ّكلة من ثالثة غرفة خمصصة مش إىل، املنازعةبشأن تفسري أو تطبيق اجلزء احلادي عشر، بناء على طلب أي طرف يف 
من االتفاقية. وحتدد غرفة منازعات قاع  188(ب) من املادة  1من أعضاء غرفة منازعات قاع البحار وفقا للفقرة 

  .)36 البحار تشكيل هذه الغرفة مبوافقة األطراف (النظام األساسي، املادة
  

، نازعةمرف خاصة جيوز أن حتال إليها القضايا بناء على طلب األطراف يف غ أربعَ الدولية  ةُ وقد أنشأت احملكم  
هي:

ام لكفالة معاجلة القضايا بسرعة (النظهي متاحة غرفة اإلجراءات املوجزة، وتتكون من مخسة قضاة و   -
)؛3، الفقرة 15األساسي، املادة 

 يهو ): 1، الفقرة 15، املادة ملعاجلة فئات معينة من القضايا (النظام األساسي متاحة غرفثالث   -
  ، وغرفة منازعات تعيني احلدود البحرية.غرفة منازعات مصائد األمساك، وغرفة منازعات البيئة البحرية

                                                                   

  التكوين احلايل للمحكمة الدولية متاح على موقع احملكمة الدولية يف الشبكة العاملية.  )2(
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  تكوينها

طراف يف األ لُ باخلربة يف جمال قانون البحار. وتنتخب الدو قاضيا مشهودا هلم  21من الدولية ن احملكمة تتكوَّ   
جبملتها متثيل النظم دولية اليف تكوين احملكمة  يؤمَّناالتفاقية القضاة لفرتة تسع سنوات وجيوز إعادة انتخا�م. وجيب أن 

). وجيب أال يقل عدد األعضاء 2الفقرة ، 2القانونية الرئيسية يف العامل، والتوزيع اجلغرايف العادل (النظام األساسي، املادة 
من كل جمموعة من اجملموعات اجلغرافية كما حدد�ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن ثالثة (النظام األساسي، املادة 

3.()2(

  
 عضوا من املنازعة هاجلالسة للقضاء يف هذ تضم يف هيئتهاالدولية ، إذا مل تكن احملكمة منازعةوجيوز لطرف يف   

النظام األساسي، ( الدولية يف احملكمة بصفة قاض خمصص لذلك الغرضجنسية ذلك الطرف، أن خيتار شخصا للمشاركة 
).17املادة 

  الغرف
من اجلزء  5 مبوجب الفرع ،حصريقضائي وهلا اختصاص  ،قاضيا 11ن غرفة منازعات قاع البحار من تتكوَّ   

ه خارج قاع البحار واحمليطات وباطن أرض"يف املنازعات املتعلقة باستكشاف واستغالل  ،احلادي عشر من االتفاقية
). وجيوز إحالة املنازعات بني الدول األطراف يف االتفاقية 14) (النظام األساسي، املادة "املنطقة"( "حدود الوالية الوطنية

ّكلة من ثالثة غرفة خمصصة مش إىل، املنازعةبشأن تفسري أو تطبيق اجلزء احلادي عشر، بناء على طلب أي طرف يف 
من االتفاقية. وحتدد غرفة منازعات قاع  188(ب) من املادة  1من أعضاء غرفة منازعات قاع البحار وفقا للفقرة 

  .)36 البحار تشكيل هذه الغرفة مبوافقة األطراف (النظام األساسي، املادة
  

، نازعةمرف خاصة جيوز أن حتال إليها القضايا بناء على طلب األطراف يف غ أربعَ الدولية  ةُ وقد أنشأت احملكم  
هي:

ام لكفالة معاجلة القضايا بسرعة (النظهي متاحة غرفة اإلجراءات املوجزة، وتتكون من مخسة قضاة و   -
)؛3، الفقرة 15األساسي، املادة 

 يهو ): 1، الفقرة 15، املادة ملعاجلة فئات معينة من القضايا (النظام األساسي متاحة غرفثالث   -
  ، وغرفة منازعات تعيني احلدود البحرية.غرفة منازعات مصائد األمساك، وغرفة منازعات البيئة البحرية

                                                                   

  التكوين احلايل للمحكمة الدولية متاح على موقع احملكمة الدولية يف الشبكة العاملية.  )2(
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 النظامتشكيل غرفة خمصصة لنزاع معّني (الدولية احملكمة  إىلذلك جيوز لألطراف أن تطلب  إىلوباإلضافة   

دد تكوين الغرفة مبوافقة الطرفني اللذين جيوز هلما أن خيتارا أيضا قاضيني لغرض ). ويتح2، الفقرة 15األساسي، املادة 
ذلك النزاع إذا مل تكن هيئة الغرفة تشمل قاضيا أو قاضيني من جنسية أي منهما أو كليهما. ولذلك فإن هذا اخليار 

كبدها جرّاء املشاركة ليت كثريا ما يتم تجيمع بني مزايا حمكمة دائمة ومزايا هيئة حتكيم، ولكنه يتجنب النفقات الباهظة ا
)3(يف إجراءات دعاوى التحكيم.

  االختصاص-باء
  ؟الدولية المحكمة إلىَمن يجوز له اللجوء 

من النظام األساسي.  20من املادة  1وفقا للفقرة  ،مفتوحة أمام الدول األطراف يف االتفاقيةالدولية احملكمة   
من االتفاقية (املنظمات  305 الدول والكيانات األخرى املشار إليها يف املادة "الدول األطراف"ويشمل مصطلح 

). 2، الفقرة 1الدولية وبعض الدول واألقاليم املتمتعة باحلكم الذايت واملرتبطة) اليت تصبح أطرافا فيها (االتفاقية، املادة 
ية.يف الشبكة العاملالدولية ع احملكمة ومثة قائمة راهنة بأمساء الدول األطراف يف االتفاقية متاحة على موق

  
فاق آخر مينح ات يِّ بأ الً متاحة لكيانات من غري الدول األطراف يف كل قضية حتال إليها عمالدولية واحملكمة   

)، مبا يف ذلك 2، الفقرة 20االختصاص ويقبله مجيع األطراف يف تلك القضية (النظام األساسي، املادة احملكمة الدولية 
.الدولية األطراف يف اتفاقات دولية أخرى متنح االختصاص للمحكمة الدول

  
لكيانات من غري الدول األطراف (وهذا يشمل على سبيل املثال، لأما غرفة منازعات قاع البحار فهي مفتوحة   

يف اجلزء احلادي  ةً الطبيعيني أو االعتباريني) يف أية قضية منصوص عليها صراح صاألشخاالدول، واملنظمات الدولية، و 
)."املنطقة"عشر من االتفاقية (استكشاف واستغالل 

  

؟الدولية المحكمةالقضائي لدى ختصاص اال نطاق ما هو
. كل املنازعات وكل الطلبات احملالة إليها وفقا لالتفاقيةالدولية القضائي  يشمل اختصاص احملكمة   

ي، اتفاق آخر مينح االختصاص للمحكمة (النظام األساس يِّ يف أ اً وهو يشمل أيضا كل املسائل املنصوص عليها حتديد

                                                                   

قضية تعيني احلدود البحرية يف احمليط األطلسي (قضية غانا/كوت ديفوار)، األمر الصادر يف انظر، على سبيل املثال،   )3(
.)ITLOS Reports 2015( 2015كانون الثاين/ يناير   12
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واملسائل  )تنازعي يف معاجلة ما حيال إليها من منازعات (اختصاص قضائيقضائي ). وللمحكمة اختصاص 21املادة 
  استشاري). قانوين القانونية (اختصاص 

  
  التنازعي ختصاص القضائيالا

مبراعاة  ية رهناً ة بتفسري أو تطبيق االتفاقكل املنازعات املتعلقيف  قضائي اختصاص الدولية للمحكمة   
من االتفاقية (نص اإلعالنات متاح على موقع احملكمة  298واإلعالنات الصادرة وفقا للمادة  297أحكام املادة 

.)يف الشبكة العامليةالدولية 
  

من االتفاق على إحالة  األطرافَ  298الصادرة مبوجب املادة وال اإلعالنات  297 ةُ وال متنع املاد  
وجب تلك األحكام مبالدولية القضائي يكون، لوال ذلك االتفاق، مستثىن من اختصاص احملكمة الدولية احملكمة  إىلنزاع 

).299(االتفاقية، املادة 
  

يف مجيع املنازعات ومجيع العرائض احملالة إليها عمال قضائي أيضا اختصاص الدولية وللمحكمة   
وقد أبرم حىت تارخيه عدد من االتفاقات املتعددة األطراف  )4(.الدولية ام أي اتفاق آخر مينح االختصاص للمحكمةبأحك

 )5(.الدولية للمحكمةالقضائي اليت متنح االختصاص 

؟الدولية المحكمة إلى منازعةكيف يمكن إحالة 
  من االتفاقية 287(أ) على أساس اإلعالنات الصادرة بموجب المادة 

من االتفاقية، تكون الدولة، عند توقيعها أو تصديقها على هذه االتفاقية أو  287وفقا للمادة   
قة بتفسري لتسوية املنازعات املتعلالدولية انضمامها إليها أو يف أي وقت بعد ذلك، حرّة يف قبول اختصاص احملكمة 

اح على العام لألمم املتحدة (نص هذه اإلعالنات مت هذه االتفاقية أو تطبيقها، بواسطة إعالن كتايب يودع لدى األمني
فسري . ويكون للمحكمة اختصاص إلزامي يف معاجلة مجيع املنازعات املتعلقة بت)يف الشبكة العامليةالدولية موقع احملكمة 

، بواسطة املنازعةوية لتسع نفسه املتَّببوصفها اإلجراء الدولية االتفاقية أو تطبيقها عندما يكون الطرفان قد قبال باحملكمة 
على طلب أي من اجلانبني، بواسطة عريضة  ءً احملكمة بنا إىل املنازعة. وميكن إحالة 287إعالن صادر مبوجب املادة 

  من جانب واحد.
                                                                   

من النظام األساسي تنص على أنه جيوز،  22ذلك فإن املادة  إىل. وباإلضافة 21انظر النظام األساسي، املادة   )4(  
احملكمة  ىلإإذا اتفق على ذلك مجيع األطراف يف معاهدة أو اتفاقية نافذة تتعلق باملوضوع الذي تتناوله هذه االتفاقية، أن حيال 

وفقا هلذا االتفاق أي نزاع يتعلق بتفسري أو تطبيق تلك املعاهدة أو االتفاقية.
على قائمة باالتفاقات اليت متنح اختصاصا للمحكمة الدولية. 1كن االطالع يف املرفق مي  )5(  

5

؟الدولية المحكمةالقضائي لدى ختصاص اال نطاق ما هو
اقية. ل الطلبات احملالة إليها وفقا لالتفكل املنازعات وكالدولية القضائي  يشمل اختصاص احملكمة   

النظام ( آخرى ماحنة االختصاص للمحكمة يةاتفاق يِّ يف أ اً وهو يشمل أيضا كل املسائل املنصوص عليها حتديد
) نازعيت يف معاجلة ما حيال إليها من منازعات (اختصاص قضائيقضائي ). وللمحكمة اختصاص 21األساسي، املادة 

  استشاري). قانوين اختصاص مسائل قانونية ( و

  
  التنازعي ختصاص القضائيالا

مبراعاة  ية رهناً ة بتفسري أو تطبيق االتفاقيف كل املنازعات املتعلققضائي اختصاص الدولية للمحكمة   
من االتفاقية (نص اإلعالنات متاح على موقع احملكمة  298واإلعالنات الصادرة وفقا للمادة  297أحكام املادة 

.)يف الشبكة العاملية الدولية
  

من االتفاق على إحالة  األطرافَ  298الصادرة مبوجب املادة وال اإلعالنات  297 ةُ وال متنع املاد  
وجب تلك األحكام مبالدولية القضائي يكون، لوال ذلك االتفاق، مستثىن من اختصاص احملكمة الدولية احملكمة  إىلنزاع 

).299(االتفاقية، املادة 
  

يف مجيع املنازعات ومجيع العرائض احملالة إليها عمال قضائي أيضا اختصاص الدولية كمة وللمح  
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  الدولية احملكمة  ختصاصاقبول منوذج استمارة إعالن  ميكن االطالع على

  .2يف املرفق 
  

  

  (ب) على أساس اتفاق خاص
اص ليها على أساس اتفاق خاال حتُ  قضائي يف منازعةاختصاص الدولية جيوز أن يكون للمحكمة   

ا كان قد مت عرضه لدى نزاعالدولية احملكمة  إىليربم بني الطرفني. وقد يقرر الطرفان أيضا، باالتفاق بينهما، أن حييال 
  )6(.287حمكمة حتكيم جرى تشكيلها مبوجب املادة 

   منازعةمنوذج استمارة اتفاق خاص بإحالة على  3يف املرفق  ميكن االطِّالع
  .الدولية احملكمة إىل

رفة خاصة أن تطلب أيضا تشكيل غالدولية احملكمة  إىل منازعةوجيوز لألطراف اليت تتفق على إحالة   
أيضا الغرف الدولية احملكمة  شكَّلتمن النظام األساسي. وقد  15من املادة  2طبقا للفقرة  ةاحملدد منازعتهالتناول 

د األمساك، : غرفة منازعات مصائابناء على طلب األطراف فيه منازعةإليها  حتالاخلاصة الدائمة التالية اليت جيوز أن 
، وغرفة اإلجراءات املستعجلة.، وغرفة منازعات تعيني احلدود البحريةوغرفة منازعات البيئة البحرية

  القضائي المتعلقة باالختصاص(ج) على أساس األحكام 
 أحكام خاصة تتعلق باالختصاص تكون إىلالقضائي الدولية جيوز أن يستند اختصاص احملكمة   

 2عمال بالفقرة  ُتشكَّلالدولية أو لغرفة خاصة يف احملكمة الدولية  مدرجة يف اتفاق دويل ومتنح االختصاص للمحكمة
لق بأي نزاع ينشأ بني األطراف بشأن تفسري أو تطبيق ذلك االتفاق. من النظام األساسي فيما يتع 15من املادة 

  .القضائي منوذج أحكام تتعلق باالختصاصعلى  4يف املرفق  ميكن االطِّالع
  

   

                                                                   

املنازعة يف  2014كانون األول/ديسمرب   3انظر، على سبيل املثال، االتفاق اخلاص واإلخطار الصادر بشأنه يف   )6(
 اشرتاطاتوخبصوص  .ضية غانا/كوت ديفوار)املتعلقة بتعيني احلدود البحرية بني غانا وكوت ديفوار يف احمليط األطلسي (ق

.أدناه تالياً  14الصفحة اخلاص، انظر اإلخطار باالتفاق 
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  (د) على أساس أحكام محددة واردة في االتفاقية
  )"اإللزاميالقضائي االختصاص "(

من االتفاقية،  287، حىت يف حال عدم وجود إعالنات صادرة مبوجب املادة الدولية يكون للمحكمة  
إلزامي يف حالتني حني ال يكون الطرفان يف نزاع قد اتفقا، يف غضون فرتة معّينة من الزمن، على أن قضائي اختصاص 

كمة حتكيم (الفقرة يل حمحمكمة أخرى. وهاتان احلالتان مها طلبات فرض تدابري مؤقتة بانتظار تشك يعرضا نزاعهما على
من االتفاقية). وجيوز أن  292من االتفاقية)، وطلبات اإلفراج السريع عن السفن وطواقمها (املادة  290من املادة  5

مها من جانب واحد أي دولة طرف يف االتفاقية. ويف مثل هذه الدعاوى تصدر احملكمة دِّ هذه القضايا بعريضة تق ُحترَّك
 تأخري ويف غضون فرتة شهر واحد تقريبا. قرارها دونالدولية 

ة باألنشطة ، يف املنازعات املتعّلقعموماً إلزامي، وحصري قضائي غرفة منازعات قاع البحار فلها اختصاص  أمَّا  
."املنطقة"يف 

  
عملية بشأن التحضري لقضايا املنازعات والسري  وإرشاداتمن هذا الدليل معلومات  2ويوّفر الفصل   

  ، على النحو التايل:الدولية �ا أمام احملكمة
  

  والدعاوى الفرعية؛ باألسس املوضوعية للدعوىالفرع ألف يتناول إجراءات الدعاوى املتعلقة   •
  والفرع باء يتناول فرض التدابري املؤقتة يف انتظار تشكيل حمكمة حتكيم؛  •
  م يتناول اإلجراءات املتعلقة باإلفراج السريع عن السفن وطواقمها.جي والفرع  •

  

  ستشاريالاالقانوني االختصاص 
ناشئة إصدار رأي استشاري يف املسائل القانونية القضائي يف غرفة منازعات قاع البحار تتمتع باختصاص   

من االتفاقية).  191نطاق أنشطة مجعية أو جملس السلطة الدولية لقاع البحار (املادة  ضمن
  

ديداً حتبشأن مسألة قانونية إذا كان منصوصا على ذلك  اً استشاري اً رأيالدولية وجيوز أيضا أن تصدر احملكمة   
من النظام  21ملادة اانظر ( مينح صراحًة احملكمة الدولية اختصاصًا استشارياً  ،اتفاق دويل متصل مبقاصد االتفاقيةيف 

)7().من الالئحة الداخلية 138املادة و ، األساسي

  
من هذا الدليل اختصاص احملكمة يف إصدار اآلراء االستشارية. 3ويدرس الفصل   

                                                                   

 SRFC) (Request for Advisoryمن اللجنة دون اإلقليمية ملصائد األمساك ( اً انظر طلب التماس رأي استشاري مقدَّم  )7(
Opinion submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC), Advisory Opinion, 2 April 2015, ITLOS 

Reports 2015, paragraph 58(.
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Opinion submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC), Advisory Opinion, 2 April 2015, ITLOS 

Reports 2015, paragraph 58(.



8

  

  المتَّبعة اإلجراءات –جيم
لمحكمة حكام ذات الصلة يف االتفاقية والنظام األساسي للأل الدولية ختضعاإلجراءات اليت تـُتَّبع يف احملكمة   
خلية ، والقرار بشأن املمارسة القضائية الداوالالئحة الداخلية للمحكمة الدولية(املرفق السادس لالتفاقية)، الدولية 

حملكمة تاحة على موقع اوعرضها على احملكمة (هذه النصوص م للمحكمة، واخلطوط التوجيهية بشأن إعداد القضايا
يف الشبكة العاملية).

لدى احملكمة، عموما من مرحلتني: األوىل كتابية، والثانية شفوية (الالئحة، املادة املتَّبعة اإلجراءات  وتتألف  
).49الدعاوى بدون تأخريات أو نفقات ال لزوم هلا (الالئحة، املادة   إجراءاتريُتس). وجيب أن 1، الفقرة 44

ق باإلجراءات وميكن تتعل الالئحةعلى مشرتكة تعديالت أو إضافات معينة  بطريقةجيوز للطرفني أن يقرتحا و   
ف القضية (الالئحة، يف ظرو  مناسبةأو لغرفة تابعة للمحكمة أن تطبقها، إذا اعترب�ا احملكمة أو الغرفة  الدولية للمحكمة

)8().84املادة 

  
مها اإلنكليزية والفرنسية. وجيوز ألي طرف أن يستخدم إحدى هاتني الدولية واللغتان الرمسيتان للمحكمة   

واحدة من اللغتني الرمسيتني  ىلإ معتمدةاللغتني الرمسيتني يف مرافعاته أو مستنداته املرفقة �ا. غري أنه جيب تقدمي ترمجة 
  ).3و 2، الفقرتان 64مع املرافعة أو املستند (الالئحة، املادة 

  
 إحدى اللغتني غري لغة وعندما ُتستخدم .الدولية ملرافعات الشفوية باللغتني الرمسيتني للمحكمةوتكون ا  
للغتني الرمسيتني (الالئحة، إحدى ا إىل ةالرتتيبات الالزمة لتأمني ترمجة فوري يتَّخذعلى الطرف املعين أن  جيبالرمسيتني، 

).85املادة 
  

ملستندات، وا(اإلشعارات) ، مبا يف ذلك اإلخطارات الدولية احملكمة إىلوينبغي أن تكون املراسالت املوجهة   
  .)لجِّ املسأمني السجل ( إىلمعنونة 

  
   

                                                                   

القضية املتعلقة حبفظ أرصدة مسك السياف واستغالهلا املستدام يف جنوب شرق احمليط مارس هذا اخليار الطرفان يف   )8(
، تقارير احملكمة الدولية لقانون 2000األول/ديسمرب  كانون  20اهلادئ (شيلي/اجلماعة األوروبية)، انظر األمر الصادر يف 

.148، الصفحة 2000البحار لعام 
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  التكاليف -دال
لمحكمة. على أية تكاليف أو رسوم واجبة الدفع لالدولية احملكمة  إىلال ينطوي جلوء الدول األطراف يف االتفاقية   

، حتدد احملكمة عةمناز على أنه عندما يكون كيان ليس دولة طرفا يف االتفاقية وال السلطة الدولية لقاع البحار، طرفا يف 
).19املبلغ الذي يتعني على هذا الطرف أن يساهم به يف نفقات احملكمة (النظام األساسي، املادة  الدولية

  
قرر احملكمة ما مل ت ،)إعداد املرافعاتو ويتحمل كل طرف تكاليفه (رسوم الوكالء أو احملامني، والنقل، واإلقامة،   

من النظام األساسي. 34خالف ذلك، عمال باملادة الدولية 
  

عدة الدول اوقد أنشأ األمني العام لألمم املتحدة، يف أعقاب قرار اختذته اجلمعية العامة، صندوقا استئمانيا ملس  
صندوق ال". وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن الدولية عن طريق احملكمة منازعا�االنامية على تسوية 

  .يف الشبكة العامليةاحملكمة الدولية على موقع االستئماين اخلاص باحملكمة الدولية لقانون البحار" 
  

  المرافق -هاء
مسعية  عداتمبثالث غرف حملكمة أصغر، جمهزة  إىلقاعة حماكمة رئيسية واحدة، قابلة للتحويل الدولية للمحكمة   

مقصورات) (عن طريق الفيديو، وقمرات والتداول معدات لعرض الصور على شاشات، وتسهيالت االتصال و بصرية،  -
  الرتمجة الفورية.

  
جمهزة بآالت تصوير نسخ، وحواسيب مع االتصال بشبكة (وتوضع حتت تصرف األطراف غرف مؤمترات   

.لقضيةلاالستماع اإلنرتنت العاملية، وأجهزة فاكس) طيلة مدة 
  

  .الدولية وبوسع األطراف أيضا استخدام مكتبة احملكمة  
  

  معلوماتالالمزيد من  –واو
.(www.itlos.org)يف الشبكة العاملية الدولية علومات على موقع احملكمة مزيد من امل يُتاح  
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  2الفصل 
  في المنازعات اإلجراءات القضائية

  والدعاوى الفرعية باألسس الموضوعية للدعوىالدعاوى المتعلقة  -ألف
  

  األحكام ذات الصلة
  من اجلزء اخلامس عشر من االتفاقية 2الفرع   • 
  من النظام األساسي 34 إىل 24املواد   • 
  الداخلية من الالئحة 88 إىل 54املواد   • 

  
اختصاص يف:الدولية للمحكمة   
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  الدولية المحكمة إلى منازعةإحالة  -1

  ؟الدولية المحكمة إلى ايمكن إحالته التي المنازعةما نوع 
أي  ُحتالمن اجلزء اخلامس عشر من االتفاقية، جيوز أن  3رهنا مبراعاة القيود واالستثناءات الواردة يف الفرع   
من اجلزء اخلامس عشر،  1الفرع  إىلاتفاق باللجوء  إىلتعلق بتفسري االتفاقية أو تطبيقها، عند عدم التوصل ت منازعة
).286(االتفاقية، املادة الدولية احملكمة  إىل
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يشمل اختصاص احملكمة مجيع املنازعات ومجيع من النظام األساسي اليت تنص على ما يلي: " 21انظر أيضا املادة   )9(  
."صاص للمحكمةحتديدا يف أي اتفاق آخر مينح االخت الطلبات احملالة إليها وفقا هلذه االتفاقية، ومجيع املسائل املنصوص عليها
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  ؟الدولية لى المحكمةعكيف يتم عرض الدعوى 

لى ع نازعةاملاتفاق خاص بني الطرفني على عرض بخطار اإلإما بالدولية لى احملكمة عميكن عرض الدعوى   
 24) أو بعريضة كتابية (النظام األساسي، املادة 55؛ والالئحة، املادة 1الفقرة  ،24احملكمة (النظام األساسي، املادة 

  ).54؛ والالئحة، املادة 1الفقرة 

  
  اتفاق خاصب اإلخطار

  اتفاق خاص؟ب اإلخطار اشتراطاتما هي 
كة من جانب األطراف إما بصورة مشرت الدولية احملكمة  إىل منازعةاتفاق خاص على إحالة ب جيوز أن يتم اإلخطار  

).1 ، الفقرة55بل واحد أو أكثر منهم (الالئحة، املادة قِ أو من 
  

واإلخطار جيب أن:  
  )؛2، الفقرة 55منه (الالئحة، املادة  مصدَّقةتفاق اخلاص أو نسخة لال األصلييكون مرافقاً باملستند   •
، بقدر ما ال يكون ذلك واضحا من االتفاق (الالئحة، املادة ابدقة وحيدد األطراف فيه املنازعةموضوع  يبنيِّ و   •

  ).2، الفقرة 55
  

  .اتفاق خاصب منوذج استمارة لإلخطارعلى  5املرفق يف  ميكن االطِّالع
  

  العريضة الكتابية
  ؟الدولية عريضة إلقامة دعوى أمام المحكمة يقدِّمأن  منازعةمتى يستطيع طرف في 

  عريضة كتابية: دٍ واح فٍ م من طر دِّ أن يق منازعةجيوز لطرف يف   

  ؛املنازعةبني طريف  عندما ينصُّ على ذلك اتفاقٌ   •
عات باعتبار ذلك إحدى وسائل التسوية للمناز الدولية كالمها باختصاص احملكمة   املنازعةوحني يقبل طرفا   •

كيف "من االتفاقية (انظر  287املتعلقة بتفسري أو تطبيق االتفاقية بواسطة إعالن كتايب صادر وفقا للمادة 
  أعاله)؛ 1 يف الفصل ؟"الدوليةاحملكمة  إىلميكن إحالة نزاع 
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)10(غرفة منازعات قاع البحار. إىلوعند إحالة قضية   •

  ده العريضة؟دِّ أن تح يجبما الذي 
العريضة جيب أن:  

  
  ؛املنازعةمها، والطرف املقامة الدعوى ضده، وموضوع دِّ الطرف الذي ق تبنيِّ   •
؛الدولية يستند إليهابأن اختصاص احملكمة  ُحيتجَّ د األسس القانونية اليت دِّ حتو   •
ة بالوقائع واألسباب اليت يستند إليها االدعاء (الالئحة، املاد موجزد الطابع الدقيق لالدعاء، مع بيان وحتدِّ   •

).2و 1، الفقرتان 54

  ،لتقدمي عريضةالعامة  االشرتاطات 6ترد يف املرفق 
  .7املرفق  يفمنوذج استمارة للعريضة وميكن االطِّالع على 

  ما هي الخطوات التي تُتخذ بعد تقديم العريضة أو اإلخطار باتفاق خاص؟
  (المسجِّل) أمين السجلمن جانب 

عليه  املدعى إىلمنها  مصدَّقة، عند استالمه عريضة، أن حييل فورًا نسخة )لأمني السجل (املسجِّ على   •
  ).4الفقرة  ،54(الالئحة، املادة 

قةبإرسال نسخة  السجلأمني إذا مل يكن اإلخطار باتفاق خاص إخطارا مشرتكا، يقوم   • أي  إىلمنه  مصدَّ
  ).1، الفقرة 55طرف آخر (الالئحة، املادة 

االتفاق اخلاص بالعريضة أو بإخطار كل من يعنيه األمر ومجيع الدول األطراف يف االتفاقية  أمني السجليتوىل   •
).3و 2، الفقرتان 24(النظام األساسي، املادة 

  من جانب األطراف

الدعوى جيب أن يتخذها الوكالء. وجيب أن يكون للوكالء عنوان كل اخلطوات املتخذة باسم األطراف بعد إقامة   •
  ).1، الفقرة 56إليه كل املراسالت املتعلقة بالقضية (الالئحة، املادة  توجَّه ،للتبليغ يف هامبورغ أو برلني

                                                                   

 5  جيوز أيضا تقدمي عريضة يف القضايا املتعلقة بطلب فرض تدابري مؤقتة بانتظار تشكيل حمكمة حتكيم، عمال بالفقرة)10(
، 2االتفاقية؛ انظر الفصل من  292من االتفاقية، ومن أجل اإلفراج السريع عن السفن وطواقمها عمال باملادة  290من املادة 

الفرعني باء وجيم تالياً أدناه.
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 دىليف حالة إقامة الدعوى بواسطة عريضة، جيب أن يُذكر اسم وكيل املدعي يف العريضة. وعلى املدعى عليه،   •
باسم وكيله ة الدوليمن العريضة، أو يف أسرع وقت ممكن بعد ذلك، أن يُعِلم احملكمة  املصدَّقةاستالم النسخة 
  ).2 ، الفقرة56(الالئحة، املادة 

الذي أصدر (األطراف اليت  الطرفُ  يذُكرص، جيب أن يف حالة إقامة الدعوى بواسطة إخطار باتفاق خا  •
استالم النسخة  لدىيف اإلخطار. وعلى أي طرف آخر،  )أمساء الوكالء( الوكيل اإلخطار اسمأصدرت) 
كن قد باسم وكيله، إذا مل يالدولية من اإلخطار، أو يف أسرع وقت ممكن بعد ذلك أن يُعلم احملكمة  املصدَّقة

  ).3، الفقرة 56(الالئحة، املادة من قبلُ قام بذلك 
  

   .منوذج استمارة اإلخطار بتعيني وكيل على 13ميكن االطِّالع يف املرفق 

  المنازعةمن جانب منظمة دولية طرف في 
رة ، بناء على طلب أي طرف آخر أو مبباداملنازعةمن منظمة دولية طرف يف الدولية جيوز أن تطلب احملكمة   •

له اختصاص، بني املنظمة والدول األعضاء فيها، يف صدد أي مسألة حمددة  عمَّنمنها، أن تقدم معلومات 
، 57أن يتم استالم تلك املعلومات (الالئحة، املادة  إىلالدعوى إجراءات  تعلِّقتكون قد نشأت. وجيوز أن 

  ).2الفقرة 
  

  من جانب الرئيس
الكتابية وبتحضري  (مثال، ما يتصل باملرافعات مبسائل اإلجراءات املتَّبعةيتشاور الرئيس مع األطراف فيما يتعلق   •

).الشفوية املرافعات

  الكتابيةالقضائية اإلجراءات  -ثانيا
، أي املذكرات ملنازعةاواألطراف يف الدولية احملكمة  إىلالكتابية من تقدمي املرافعات القضائية  اإلجراءات تتكوَّن  

ن احملكمة تأذ الرد واإلجابة على الرد، وكذلك كل املستندات الداعمة. وال وإذا أذنت احملكمة بذلك، واملذكرات املضادة،
، الفقرة 61؛ واملادة 60؛ واملادة 2، الفقرة 44بالردود واإلجابات على الردود إال إذا وجدت لزوما هلا (الالئحة، املادة 

3.(

  تتألف المرافعات؟ ممَّ 

افعات من:يف حالة الدعاوى املرفوعة بعريضة، تتألف املر   
  مذكرة يقدمها املدعي؛  •
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  ).1، الفقرة 60ومذكرة مضادة يقدمها املدعى عليه (الالئحة، املادة   •
  

  .الستماريت املذكرة واملذكرة املضادة على منوذجني 9و 8يف املرفقني  ميكن االطِّالع
  

قررت احملكمة لزومها:وجيوز تقدمي املرافعات التالية، إذا كان الطرفان متفقني على ذلك، أو إذا   
  

  رد من املدعي؛  •
).2، الفقرة 60املدعى عليه (الالئحة، املادة  يقدِّمهوجواب على الرد   •
  

ب تقدميها، املرافعات وترتي دَ االتفاق املذكور عد تنظِّم أحكامُ ويف حالة دعوى مرفوعة بواسطة اتفاق خاص،   
 الو ما مل تقرر احملكمة خالف ذلك بعد التحقق من آراء الطرفني. ويف حالة عدم وجود أي أحكام من هذا القبيل 

رة مضادة يكون على كل طرف أن يقدم مذكرة ومذكفاتفاق الحق بني الطرفني بشأن عدد املرافعات وترتيب تقدميها، 
ذلك بتقدمي رد وإجابة على الرد إال إذا وجدت لزوما لالدولية . وال تأذن احملكمة نفسها يف غضون نفس احلدود الزمنية

).61(الالئحة، املادة 

  الشكلية للمرافعات؟ االشتراطاتما هي 

:أصلية كون كل وثيقة مرافعةجيب أن ت  
  من الوكيل؛ موقَّعة  •
لألصل هو التاريخ املعتمد من احملكمة (الالئحة، املادة الدولية احملكمة  أمانة سجلتاريخ استالم  نَّ إ( ةومؤرخ  •

  ؛))2و 1، الفقرتان 65
  احملكمة. أمانة سجلمن الوكيل لدى  ةً ومودع  •

:أصلية ةٍ مرافع بكل وثيقة يُرفقوجيب أن   
الطرف االخر  إىلأي مستندات مرفقة �ا وأي ترمجات هلا، لتبليغها من من وثيقة املرافعة و  مصدَّقةنسخة   •

  )؛1، الفقرة 65؛ واملادة 1، الفقرة 63(الالئحة، املادة 
  )؛3، الفقرة 63وقائمة بكل املستندات املرفقة باملرافعة (الالئحة، املادة   •
اإلنكليزية والفرنسية) (الدولية إحدى اللغتني الرمسيتني للمحكمة  إىلالداعمة  اتوترمجة لوثيقة املرافعة أو املستند  •

ق على دقّتها الطرف الذي يقدمها، إذا كانت املرافعة بلغة غري إحدى اللغتني الرمسيتني للمحكمة يصدّ 
  ).3و 2و 1، الفقرات 64(الالئحة، املادة 
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؛ 1، الفقرة 65(الالئحة، املادة  أمني السجلنسخ إضافية من وثيقة املرافعة واملستندات الداعمة اليت يطلبها و   •
).9واخلطوط التوجيهية، الفقرة 

  
 صدَّقةمالطرف اآلخر، نسخة  إىل، لدى استالمه وثيقة مرافعة من طرف، أن يرسل أمني السجلوجيب على   

).66مستندات داعمة مرفقة �ا (الالئحة، املادة  منها ومن أي
الطرف  إىلاد�ا بإع يقوم أمني السجللشكلية الواردة يف الالئحة، ا االشرتاطاتوإذا مل تستوف وثيقة مرافعة   

املعين لتصحيحها.
  

 هاالقضايا وعرض دبشأن إعداالدولية اخلطوط التوجيهية اليت وضعتها احملكمة  إىلستحسن أن ترجع األطراف ويُ   
يلية عن تقدمي مزيد من املعلومات التفص ىللحصول عل )(النص متاح على موقع احملكمة يف الشبكة العامليةعلى احملكمة 

  املرافعات.
  

  ما هي الُمهل الزمنية للمرافعات؟
، يف ضوء آراء الطرفني اليت يتحقق منها الرئيس، األوامر الالزمة لكي حتدد مجلة أمور الدولية تصدر احملكمة  

ا. وال تتجاوز املهلة قدم هذه الوثائق يف إطارهمنها عدد وثائق املرافعة وترتيب تقدميها واملهلة الزمنية اليت ينبغي أن تو 
). على أنه جيوز للمحكمة أن متدد أي مهلة، 1، الفقرة 59الزمنية لتقدمي كل وثيقة مرافعة ستة أشهر (الالئحة، املادة 

عراب عن تاح للطرف اآلخر فرصة اإلتُ كافيا للطلب. و   مسوِّغاً بناء على طلب أي طرف، بشرط أن تقتنع بأن هناك 
  ).2، الفقرة 59وجهات نظره بشأن الطلب (الالئحة، املادة 

  

  المداوالت األولية -ثالثا
ية ، قبل افتتاح املرافعات الشفوية، لتبادل اآلراء بشأن املرافعات الكتابية وسري القضالدولية جتتمع احملكمة  

  ).3؛ القرار، املادة 68(الالئحة، املادة 
  

  الشفويةالقضائية اإلجراءات  -رابعا
، والشهود، الوكالء، واملستشارين، واحملامني إىلالدولية الشفوية من استماع احملكمة القضائية اإلجراءات  تتكوَّن  

  ).3، الفقرة 44واخلرباء (الالئحة، املادة 
  

  متى تُفتح جلسات االستماع؟
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أشهر من قفل  يف غضون ستةيقع ، الدولية ده احملكمةالقضائية الشفوية كما حتدِّ تاريخ فتح اإلجراءات  نَّ إ  
ة أيضا أن تقرر خالف ذلك. وللمحكم إىليدعو  مسوغاً الكتابية، ما مل تقتنع احملكمة بأن هناك القضائية اإلجراءات 

).1، الفقرة 69أن تقرر تأجيل فتح املرافعة الشفوية أو تأجيل متابعتها (الالئحة، املادة 
  

الشفوية تضع يف اعتبارها:القضائية ولدى حتديد احملكمة لتاريخ فتح باب اإلجراءات   
  

  دون تأخري ال لزوم له؛من ضرورة عقد جلسات االستماع   •
  (اإلفراج السريع) من الالئحة؛ 112(التدابري املؤقتة) و 90واألولوية اليت تتطلبها املادتان   •
  االستعجال الذي تتسم به القضية؛والظروف اخلاصة، مبا يف ذلك طابع   •
  ).2، الفقرة 69واآلراء اليت يعرب عنها األطراف (الالئحة، املادة   •
  

  علنية؟االستماع  جلساتهل تكون 
األطراف عدم ما مل يطلب أو ، خالف ذلكالدولية علنية، ما مل تقرر احملكمة االستماع تكون جلسات   

  ).74؛ املادة 2، الفقرة 26األساسي، املادة السماح للجمهور حبضورها (النظام 
  

  على األطراف اتخاذها قبل انعقاد جلسات االستماع؟ يجبما هي الخطوات التي 
، قبل بدء املرافعات الشفوية بوقت كاف، باملعلومات املتعلقة بأي أمني السجليُطلب من كل طرف إبالغ   

أن يقدمها أو أن يطلب من احملكمة أن حتصل عليها. وجيب أن يتضمن هذا اإلبالغ معلومات تتعلق بالشهود  يعتزمأدلة 
).72واخلرباء الذين يعتزم هذا الطرف استدعاءهم (الالئحة، املادة 

  
احملكمة: إىلأن يقدم لكل طرف وقبل فتح باب اإلجراءات الشفوية، ينبغي   

  بشأن النقاط اليت ما زالت تفصل بني األطراف؛ موجزة مذكِّرة  •

  للحجج اليت يرغب يف أن يسوقها يف بيانه الشفوي؛اً موجز  اً وعرض  •

  ).14أن يستند إليها يف بيانه الشفوي (اخلطوط التوجيهية، الفقرة  يعتزموقائمة باملرجعيات اليت   •

  

  الصادر الحكم –خامسا
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  دون تأخري ال لزوم له؛من ضرورة عقد جلسات االستماع   •
  (اإلفراج السريع) من الالئحة؛ 112(التدابري املؤقتة) و 90واألولوية اليت تتطلبها املادتان   •
  االستعجال الذي تتسم به القضية؛والظروف اخلاصة، مبا يف ذلك طابع   •
  ).2، الفقرة 69واآلراء اليت يعرب عنها األطراف (الالئحة، املادة   •
  

  علنية؟االستماع  جلساتهل تكون 
األطراف عدم ما مل يطلب أو ، خالف ذلكالدولية علنية، ما مل تقرر احملكمة االستماع تكون جلسات   

  ).74؛ املادة 2، الفقرة 26األساسي، املادة السماح للجمهور حبضورها (النظام 
  

  على األطراف اتخاذها قبل انعقاد جلسات االستماع؟ يجبما هي الخطوات التي 
، قبل بدء املرافعات الشفوية بوقت كاف، باملعلومات املتعلقة بأي أمني السجليُطلب من كل طرف إبالغ   

أن يقدمها أو أن يطلب من احملكمة أن حتصل عليها. وجيب أن يتضمن هذا اإلبالغ معلومات تتعلق بالشهود  يعتزمأدلة 
).72واخلرباء الذين يعتزم هذا الطرف استدعاءهم (الالئحة، املادة 
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  للحجج اليت يرغب يف أن يسوقها يف بيانه الشفوي؛اً موجز  اً وعرض  •

  ).14أن يستند إليها يف بيانه الشفوي (اخلطوط التوجيهية، الفقرة  يعتزموقائمة باملرجعيات اليت   •
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لسة وموعد هذه اجل بوقت، ويتم إعالم األطراف الدولية علنية للمحكمةيف جلسة  رُ الصاد مُ يُتلى احلك  
).124(الالئحة، املادة 

 
  ما لألطراف؟زِ ملالصادر متى ُيصبح الحكم 

  
  ).2، الفقرة 124يف يوم تالوته (الالئحة، املادة يف املنازعة ملزما لألطراف الصادر يصبح احلكم   

  

  هل هناك حق في االستئناف؟
).1، الفقرة 33 االمتثال له (النظام األساسي، املادة املنازعةقطعي وعلى مجيع أطراف الدولية قرار احملكمة   

(النظام  بتفسريه بناء على طلب أي طرفالدولية ويف حال اخلالف بشأن معىن القرار أو نطاقه تقوم احملكمة   
  ).126؛ الالئحة، املادة 3، الفقرة 33األساسي، املادة 

  

  ؟الصادر هل يمكن مراجعة الحكم
 ذاتما  واقعةاكتشاف  إىلإال إذا كان الطلب مستندا صادر ال جيوز ألي طرف أن يطلب مراجعة حكم   
ة لدى احملكمة وكذلك لدى الطرف طالب املراجع ةغري معروف هذه الواقعةكون ا عامال حامسا. وجيب أن تطابع جيعله

 إمهال. وجيب أن يقدم طلب املراجعة يف إىلعائدا  ةلك الواقعتوقت صدور احلكم، بشرط أال يكون سبب اجلهل ب
وقبل انقضاء عشر سنوات على تاريخ صدور احلكم (الالئحة،  ةاجلديد ةموعد أقصاه ستة أشهر من اكتشاف الواقع

  ).1قرة ، الف127املادة 

  الدعاوى الفرعية -سادسا

  ذات الصلةالمنصوص عليها األحكام 
  من االتفاقية 294و 290املادتان   •
  من النظام األساسي 32و 31و 25املواد   •
  من الالئحة 106 إىل 89املواد   •

  
باألسس املوضوعية  منازعة تتعلقهناك ستة أنواع من الدعاوى الفرعية اليت جيوز رفعها يف أثناء النظر يف دعوى   
اإلجراءات القضائية األولية، واالعرتاضات األولية، واالدعاءات املضادة، والتدخل، و هي: التدابري املؤقتة،  للدعوى

  والتنازل عن الدعوى.
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  التدابير المؤقتة
م طلبا دِّ أن يقالدولية احملكمة  إىلجيوز ألي طرف يف أي وقت أثناء سري إجراءات الدعوى يف نزاع ُأحيل   

م دَّ ). وجيب أن يق1، الفقرة 89 من االتفاقية (الالئحة، املادة 290من املادة  1بفرض تدابري مؤقتة مبوجب الفقرة 
الطلب، بالنسبة  ىيواَفق علالطلب كتابيا وأن حيدد التدابري املطلوبة، واألسباب الداعية هلا، والعواقب املمكنة، إذا مل 

). وجيوز 3، الفقرة 89ي بالبيئة البحرية (الالئحة، املادة دِّ منع إحلاق ضرر ج إىلف أو صون حقوق كل من األطرا إىل
من  31من املادة  2رر باألرصدة السمكية وفقا للفقرة أيضا تدابري مؤقتة ملنع إحلاق الضالدولية أن تفرض احملكمة 

حبفظ  يف ما يتصل 1982كانون األول/ديسمرب   10عة يف ألمم املتحدة لقانون البحار املوقَّ اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية ا
وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة الكثرية االرحتال.

من االتفاقية لفرض تدابري مؤقتة بانتظار تشكيل  290من املادة  5طلب مبوجب الفقرة  يُقدَّموجيوز أيضا أن   
  أدناه).تالياً ، الفرع باء، 2حمكمة حتكيم (انظر الفصل 

  

  اإلجراءات القضائية األولية
من  294وجب املادة قرار مب إىلالدولية ل احملكمة األسس لتوصُّ  يبنيِّ م طلبا كتابيا جيوز للمدعى عليه أن يقدِّ   

مال ستعيف ا اً فسُّ ل تعكِّ من االتفاقية وبأن االدعاء يش 297االتفاقية بأن عريضة املدعي تتعلق بنزاع تشري إليه املادة 
، الفقرة 96؛ والالئحة، املادة 294أسس سليمة يف الظاهر (االتفاقية، املادة  إىلالطرق القانونية أو أنه غري مستند 

لب املدعى عليه، خيطره باملهلة الزمنية اليت حددها الرئيس لط إىلبإحالة عريضة املدعي  أمني السجل). وعند قيام 4
). وجيوز للمحكمة أن تقرر من 2، الفقرة 96من االتفاقية (الالئحة، املادة  294ة من احملكمة مبوجب املادباتٍّ قرار 
لى فاً يف استعمال الطرق القانونية أو ما إذا كان ثابتاً يف الظاهر أنه قائم عسُّ ل تعقاء نفسها ما إذا كان االدعاء يشكِّ تل

  ).3و 1الفقرتان  ،96؛ والالئحة، املادة 294(االتفاقية، املادة  سليمة أسس
  

  االعتراضات األولية
 كمة البتّ أي اعرتاض ُيطلب من احمل عريضة أو جواز قبولأو على الدولية القضائي أي اعرتاض على اختصاص احملكمة 

يوما من إقامة الدعوى (الالئحة، املادة  90 م كتابيا يف غضوندَّ قيُ فيه قبل السري مبزيد من إجراءات الدعوى األساسية، 
يوما. وجيوز  60كتابيا مالحظات وطلبات يف غضون مهلة ال تتجاوز   يقدِّم). وجيوز للطرف اآلخر أن 1الفقرة  ،97

يوما من استالم مالحظات  60للطرف املعرتض أن يرد عليها بتقدمي مالحظاته وطلباته كتابيا يف غضون مهلة ال تتجاوز 
اآلخر.  فوطلبات الطر 
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وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة الكثرية االرحتال.

من االتفاقية لفرض تدابري مؤقتة بانتظار تشكيل  290من املادة  5طلب مبوجب الفقرة  يُقدَّموجيوز أيضا أن   
  أدناه).تالياً ، الفرع باء، 2حمكمة حتكيم (انظر الفصل 

  

  اإلجراءات القضائية األولية
من  294وجب املادة قرار مب إىلالدولية ل احملكمة األسس لتوصُّ  يبنيِّ م طلبا كتابيا جيوز للمدعى عليه أن يقدِّ   

مال ستعيف ا اً فسُّ ل تعكِّ من االتفاقية وبأن االدعاء يش 297االتفاقية بأن عريضة املدعي تتعلق بنزاع تشري إليه املادة 
، الفقرة 96؛ والالئحة، املادة 294أسس سليمة يف الظاهر (االتفاقية، املادة  إىلالطرق القانونية أو أنه غري مستند 

لب املدعى عليه، خيطره باملهلة الزمنية اليت حددها الرئيس لط إىلبإحالة عريضة املدعي  أمني السجل). وعند قيام 4
). وجيوز للمحكمة أن تقرر من 2، الفقرة 96من االتفاقية (الالئحة، املادة  294ة من احملكمة مبوجب املادباتٍّ قرار 
لى فاً يف استعمال الطرق القانونية أو ما إذا كان ثابتاً يف الظاهر أنه قائم عسُّ ل تعقاء نفسها ما إذا كان االدعاء يشكِّ تل

  ).3و 1الفقرتان  ،96؛ والالئحة، املادة 294(االتفاقية، املادة  سليمة أسس
  

  االعتراضات األولية
 كمة البتّ أي اعرتاض ُيطلب من احمل عريضة أو جواز قبولأو على الدولية القضائي أي اعرتاض على اختصاص احملكمة 

يوما من إقامة الدعوى (الالئحة، املادة  90 م كتابيا يف غضوندَّ قيُ فيه قبل السري مبزيد من إجراءات الدعوى األساسية، 
يوما. وجيوز  60كتابيا مالحظات وطلبات يف غضون مهلة ال تتجاوز   يقدِّم). وجيوز للطرف اآلخر أن 1الفقرة  ،97

يوما من استالم مالحظات  60للطرف املعرتض أن يرد عليها بتقدمي مالحظاته وطلباته كتابيا يف غضون مهلة ال تتجاوز 
اآلخر.  فوطلبات الطر 
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  االدعاءات المضادة
رط أن وبش ،لطرف أن يقدم ادعاًء مضادا بشرط أن يكون ذا صلة مباشرة مبوضوع ادعاء الطرف اآلخرجيوز   

ذي لطرف المن ا. وجيب أن يقدم االدعاء املضاد يف املذكرة املضادة الدولية يكون داخال ضمن اختصاص احملكمة
  ).98يقدمه (الالئحة، املادة 

 
  لالتدخُّ 

از هلا أن تقدم ، جمنازعةيف أي  بالقرارلحة ذات طبيعة قانونية ميكن أن تتأثر دولة طرف أن هلا مص ارتأتإذا   
يوما من إتاحة املذكرة املضادة  30يتجاوز  )، يف موعد ال31طلبا للسماح هلا بالتدخل (النظام األساسي، املادة 

).1، الفقرة 99(الالئحة، املادة 

ق يف التدخل يف ، احلاختصاصًا قضائياً  حملكمةاولكل دولة طرف يف االتفاقية أو طرف يف اتفاق دويل مينح   
). وإذا رغب الكيان 32دعوى تنطوي على تفسري أو تطبيق االتفاقية أو ذلك االتفاق الدويل (النظام األساسي، املادة 

يوما من إتاحة املذكرة  30�ذا املعىن يف موعد ال يتعدى املعين يف استخدام هذا احلق، وجب عليه أن يصدر إعالنا 
).1، الفقرة 100املضادة (الالئحة، املادة 

، 101، املادة تقدمي مالحظا�ا الكتابية (الالئحة إىلويف احلالتني كلتيهما، تكون األطراف يف القضية، مدعوة   
ان إعالن لىب أو ما إذا كطلب السماح بالتدخل ينبغي أن يُ  ان). وتقرر احملكمة، على سبيل األولوية، ما إذا ك1الفقرة 

).1، الفقرة 102 القبول (الالئحة، املادة جائزالتدخل 

أن يُزوَّد  ل، سيحق للطرف املتدخِّ إعالن التدخل جاز قبولوإذا ُمنح اإلذن بالتدخل الوارد يف الطلب، أو إذا   
قدم فقة �ا وأن يقدم بيانا كتابيا يف غضون مهلة يتم حتديدها، وأن ياملستندات املر من بنسخة من وثائق املرافعات و 

). ويف احلالتني كلتيهما، 104و 103مالحظات على موضوع التدخل يف جمرى املرافعات الشفوية (الالئحة، املادتان 
(النظام األساسي،  اذلك الطرف بشأ� تدخَّلاتصاله باملسائل اليت  من حيثيكون قرار احملكمة ملزما للطرف املتدخل 

).3، الفقرة 32؛ واملادة 3، الفقرة 31املادة 

  التنازل عن الدعوى
وميكن التنازل  )11().2و 1، الفقرتان 105ميكن التنازل عن الدعوى باالتفاق بني األطراف (الالئحة، املادة   

ل التنازل عن ُيسجَّ ). و 106عن الدعوى املرفوعة بعريضة مبجرد إصدار املدعي إخطارا كتابيا بذلك (الالئحة، املادة 
                                                                   

بنما ضد اليمن)، األمر قضية ( "Chaisiri Reefer 2من األمثلة على التنازل عن الدعوى، انظر قضية "  )11(  
  .82، الصفحة 2001تقارير احملكمة الدولية لقانون البحار، ، 2001متوز/يوليه   13الصادر يف 
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تان بأن يسقط القضية من قائمة القضايا (الالئحة، املاد ألمني السجل، ويصدر إيعاز الدولية الدعوى يف أمر من احملكمة
  ).106و 105

 
  من االتفاقية 290من المادة  5بير مؤقتة بموجب الفقرة فرض تدا -باء

  
  ذات الصلةالمنصوص عليها األحكام 

  من االتفاقية 290املادة   •
  من النظام األساسي 25املادة   •
  من الالئحة 95 إىل 89املواد   •

  
جيوز أن تقدم طلبات فرض تدابري مؤقتة يف حالتني:  

احملكمة  نزاع يتعلق باألساس قد عرض على املوضوعية للدعوى قد ُعرضتتكون منازعة تتعلق باألسس حني   •
  )12()؛1 ، الفقرة290(االتفاقية، املادة 

شكيلها على حمكمة حتكيم وذلك بانتظار ت تقد عرض باألسس املوضوعية للدعوىتعلق منازعة ت تكونحني   •
).5، الفقرة 290(االتفاقية، املادة 

  
لزامي يف ظروف إقضائي اختصاص الدولية وسوف يتناول هذا الفرع احلالة الثانية اليت يكون فيها للمحكمة   

  معينة.

  الدولية المحكمة إلىتقديم طلب  -1
  متى يمكن تقديم الطلب؟

كيل حمكمة حتكيم عمال باالتفاقية، جيوز تقدمي طلب لفرض تدابري مؤقتة بانتظار تش لىع املنازعةعرض تُ حني   
من االتفاقية: 290من املادة  5حمكمة التحكيم مبوجب الفقرة 

  يف أي وقت إذا كان الطرفان متفقني على ذلك؛  •

ان قد اتفقا يكن الطرف أو يف أي وقت بعد أسبوعني من إخطار الطرف اآلخر بطلب فرض تدابري مؤقتة، إذا مل  •
 ).2، الفقرة 89على جواز فرض تلك التدابري من جانب حمكمة أو هيئة قضائية أخرى (الالئحة، املادة 

                                                                   

، الفرع ألف، سادسا، أعاله.2الفرعية"، الفصل الدعاوى انظر "  )12(  
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  كيف تحّرك اإلجراءات؟
من املادة  5احملكمة لفرض تدابري مؤقتة بانتظار تشكيل حمكمة حتكيم مبوجب الفقرة  إىلبغية تقدمي طلب   

اختاذ اخلطوات التالية:من االتفاقية، جيب  290
  

رفق يُ ينبغي أن ؛ و املنازعةلطرف اآلخر يف ا إىلبإخطار كتايب  ُحرِّكتينبغي أن تكون إجراءات التحكيم قد   •
  اإلخطار بيان باالدعاء وباألسس اليت يقوم عليها؛ب

ك إجراءات م هذا الطلب مع اإلخطار بتحريدَّ قيُ ينبغي إخطار الطرف اآلخر بطلب التدابري املؤقتة (وميكن أن   •
لفرض الدولية كمة احمل إىلاألسبوعني اليت جيوز بعدها تقدمي طلب  ةَ اإلخطار بالطلب مهل وحيرِّكالتحكيم)؛ 

  ).2 ، الفقرة89تدابري مؤقتة (الالئحة، املادة 
  

  َمن يجوز له تقديم طلب؟
  ).3، الفقرة 290ؤقتة (االتفاقية، املادة جيوز ألي طرف يف النزاع أن يقدم طلب فرض تدابري م  

  

  الواجب توّفرها في الطلب؟ االشتراطاتما هي 
ملخصة يف املرفق  ، وهيالدولية احملكمة إىلعلى الطلبات املقدمة  ُتطبَّقالعامة اليت  االشرتاطات إىلباإلضافة   

، فإن طلب فرض التدابري املؤقتة جيب أن:6

  املطلوبة؛د التدابري دِّ حي  •
  فرض التدابري املطلوبة؛ إىلاألسباب الداعية حيدِّد   •
منع إحلاق  ىلإصون حقوق كل من األطراف، أو  إىلالطلب، بالنسبة  يواَفق علىالعواقب املمكنة، إذا مل حيدِّد   •

  بالبيئة البحرية؛ جدِّيضرر 
  ؛يلهااملزَمع تشككمة التحكيم القضائي حملختصاص سس القانونية اليت يستند إليها االاأل يبنيِّ   •
  طابع االستعجال الذي تتسم به احلالة؛يبنيِّ   •
  مستند آخر مت بواسطته حتريك إجراءات التحكيم. من اإلخطار أو من أيِّ  مصدَّقةنسخة  رفق بهتُ   •

  ).4و  3، الفقرتان 89(الالئحة، املادة 
  

   5منوذج استمارة طلب فرض تدابري مؤقتة مبوجب الفقرة  على 10يف املرفق ميكن االطِّالع 
  .من االتفاقية 290من املادة 
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  بعد تقديم الطلب؟ تـُتَّخذما هي الخطوات التي 
  املدعى عليه. إىلمنه  مصدَّقةإحالة نسخة  إىلاستالم الطلب أن يبادر فورا  لدى أمني السجلعلى   •
تتخذ كل اخلطوات الواجب اختاذها نيابة عن الطرفني، من جانب وكيليهما. جيب أن بعد إقامة الدعوى،   •

ت املتعلقة بالقضية إليه كل املراسال تُوجَّهعنوان للتبليغ يف هامبورغ أو برلني  لكل وكيل منهما،وجيب أن يكون 
  ).1، الفقرة 56(الالئحة، املادة 

الطلب، أو يف أسرع وقت ممكن بعد ذلك، أن يعلم من  املصدَّقةعلى املدعى عليه، عند استالمه النسخة   •
  ).2، الفقرة 56احملكمة باسم وكيله (الالئحة، املادة 

  
  .منوذج استمارة اإلخطار بتعيني وكيلعلى  13يف املرفق  طِّالعالميكن ا

  
لكتابية والتحضريات ا ما يتعلق باملسائل اإلجرائية (مثال املسائل املتعلقة باملرافعات يتشاور الرئيس مع الطرفني يف  •

  جللسات االستماع).
  

  المالحظات الكتابية -ثانيا
  

، 90جلسات االستماع (الالئحة، املادة  إغالققبل الدولية احملكمة  إىلمالحظات  ألي طرف أن يقدم أي  
جلسات  احملكمة قبل فتح إىلاملدعى عليهم مالحظات (أو ردا كتابيا)  فُيقدِّم). أما يف املمارسة العملية، 3الفقرة 

االستماع.

  اإلجراءات الشفوية -ثالثا
  

والشهود  الوكالء واملستشارين واحملامني إىلالدولية الشفوية من استماع احملكمة القضائية اإلجراءات  تتألَّف  
).3، الفقرة 44واخلرباء (الالئحة، املادة 

غري ذلك أو إذا طلب األطراف عدم السماح للجمهور  الدوليةوتكون اجللسة علنية إال إذا قررت احملكمة   
  ).74؛ الالئحة، املادة 2، الفقرة 26حبضورها (النظام األساسي، املادة 

  

  متى تُعقد جلسات االستماع؟
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من  1 قرة، رهنا مبراعاة الفاحملكمة الدولية مأما يكون لطلب فرض تدابري مؤقتة أولوية على كل الدعاوى األخرى  
).1، الفقرة 90طلبات اإلفراج السريع عن السفن وطواقمها) (الالئحة، املادة  خبصوصمن الالئحة ( 112املادة 

، أو الرئيس إذا مل تكن احملكمة جالسة للقضاء، إصدار أمر حيدد أقرب موعد الدولية وجيب على احملكمة  
تة التدابري املؤقفرض تماع بشأن طلبات جلسات االس وجتري). 2، الفقرة 90ممكن جللسة االستماع (الالئحة، املادة 

  احملكمة. إىلثالثة أسابيع من تقدمي الطلب  إىلبعد أسبوعني 
  

  مدة جلسات االستماع؟ كم تطول
  ). اقتضت الضرورة ذلكعلى مدى يومني (ثالثة أيام إذا  عموماً جلسات االستماع تُعقد   

  

  هل يمكن لطرف استدعاء شهود أو خبراء؟
من الالئحة، بشرط أن يكون الطرف قد  78من الطرفني استدعاء شهود أو خرباء وفقا للمادة  يٍّ جيوز أل  

، قبل فتح اإلجراءات الشفوية، قائمة بأمساء الشهود واخلرباء الذين يعتزم ذلك الطرف استدعاءهم لدى أمني السجلأودع 
  ).72(الالئحة، املادة 

  

  األمر -رابعا

  بشأن التدابير المؤقتة؟بناًء على طلب أمرا الدولية ما هو أبكر موعد إلصدار المحكمة 
هي  ري مؤقتةبفرض تدابخبصوص ذلك الطلب أمرا الدولية الفرتة الفاصلة بني تقدمي طلب وإصدار احملكمة   

قرابة شهر واحد. عادةً 

املؤقتة يف جلسة علنية للمحكمة.املتعلق بطلب التدابري الدولية ويُتلى أمر احملكمة   

يف كل حالة مناسبًا إخطاره من الدول األطراف يف الدولية ويتم إخطار أطراف النزاع، ومن ترى احملكمة   
  ).94؛ والالئحة، املادة 4ة ، الفقر 290االتفاقية بأي تدابري مؤقتة تفرضها احملكمة (االتفاقية، املادة 

  

  أن تفرضها؟الدولية ما هي التدابير التي يجوز للمحكمة 
يف أمرها أيضا بنيِّ أن تجيوز أن تفرض احملكمة تدابري ختتلف كليا أو جزئيا عن التدابري املطلوبة. وللمحكمة   
  ).5، الفقرة 89 من التدابري أو االمتثال له (الالئحة، املادة كلٍّ يتعني عليهم اختاذ   الذين األطراف
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23 

من  1 قرة، رهنا مبراعاة الفاحملكمة الدولية مأما يكون لطلب فرض تدابري مؤقتة أولوية على كل الدعاوى األخرى  
).1، الفقرة 90طلبات اإلفراج السريع عن السفن وطواقمها) (الالئحة، املادة  خبصوصمن الالئحة ( 112املادة 

، أو الرئيس إذا مل تكن احملكمة جالسة للقضاء، إصدار أمر حيدد أقرب موعد الدولية وجيب على احملكمة  
تة التدابري املؤقفرض تماع بشأن طلبات جلسات االس وجتري). 2، الفقرة 90ممكن جللسة االستماع (الالئحة، املادة 

  احملكمة. إىلثالثة أسابيع من تقدمي الطلب  إىلبعد أسبوعني 
  

  مدة جلسات االستماع؟ كم تطول
  ). اقتضت الضرورة ذلكعلى مدى يومني (ثالثة أيام إذا  عموماً جلسات االستماع تُعقد   

  

  هل يمكن لطرف استدعاء شهود أو خبراء؟
من الالئحة، بشرط أن يكون الطرف قد  78من الطرفني استدعاء شهود أو خرباء وفقا للمادة  يٍّ جيوز أل  

، قبل فتح اإلجراءات الشفوية، قائمة بأمساء الشهود واخلرباء الذين يعتزم ذلك الطرف استدعاءهم لدى أمني السجلأودع 
  ).72(الالئحة، املادة 

  

  األمر -رابعا

  بشأن التدابير المؤقتة؟بناًء على طلب أمرا الدولية ما هو أبكر موعد إلصدار المحكمة 
هي  ري مؤقتةبفرض تدابخبصوص ذلك الطلب أمرا الدولية الفرتة الفاصلة بني تقدمي طلب وإصدار احملكمة   

قرابة شهر واحد. عادةً 

املؤقتة يف جلسة علنية للمحكمة.املتعلق بطلب التدابري الدولية ويُتلى أمر احملكمة   

يف كل حالة مناسبًا إخطاره من الدول األطراف يف الدولية ويتم إخطار أطراف النزاع، ومن ترى احملكمة   
  ).94؛ والالئحة، املادة 4ة ، الفقر 290االتفاقية بأي تدابري مؤقتة تفرضها احملكمة (االتفاقية، املادة 

  

  أن تفرضها؟الدولية ما هي التدابير التي يجوز للمحكمة 
يف أمرها أيضا بنيِّ أن تجيوز أن تفرض احملكمة تدابري ختتلف كليا أو جزئيا عن التدابري املطلوبة. وللمحكمة   
  ).5، الفقرة 89 من التدابري أو االمتثال له (الالئحة، املادة كلٍّ يتعني عليهم اختاذ   الذين األطراف

   



24 

  ما لألطراف؟زِ هل يكون األمر بفرض تدابير مؤقتة مل
من االتفاقية (االتفاقية، املادة  290تدابري مؤقتة تُفرض مبوجب املادة  ملَزم باالمتثال فورا أليكل طرف   

  ).6، الفقرة 290
  

  ماذا يتعين على األطراف أن تفعله بعد صدور األمر؟
ني، رع وقت ممكن مبدى امتثاله ألي تدبري فرضته احملكمة. ويتعبأسالدولية على كل طرف أن يُعلم احملكمة   

على وجه اخلصوص، أن يقدم كل طرف تقريرا أوليا عن اخلطوات اليت اختذها أو يزمع اختاذها بغية ضمان االمتثال 
اف بشأن ألطر ). وجيوز أن تطلب احملكمة معلومات أخرى من ا1، الفقرة 95السريع للتدابري املفروضة (الالئحة، املادة 

  ).2، الفقرة 95من التدابري املؤقتة اليت فرضتها (الالئحة، املادة  أي مسألة متصلة بتنفيذ أيٍّ 
  

االتفاقيةمن  292اإلفراج السريع عن السفن وطواقمها بموجب المادة  -جيم

  األحكام ذات الصلة
  من االتفاقية 292املادة   •
  من الالئحة 114 إىل 110املواد   •

من االتفاقية يف  292عن السفن وطواقمها مبوجب املادة (الفوري) إلفراج السريع لطلب اجيوز تقدمي عرائض   
:جمتمعة احلاالت التالية

  ية؛يف االتفاق طرف عند احتجاز سلطات دولة طرف يف االتفاقية لسفينة ترفع َعَلم دولة أخرى  •
ها ألحكام االتفاقية بشأن اإلفراج السريع عن السفينة أو عن طاقمزة مل متتثل وعندما يُدعى أن الدولة احملتجِ   •

  عند تقدمي كفالة معقولة أو ضمان مايل آخر؛
أيام من  10أي حمكمة يف غضون  إىلويف حالة عدم اتفاق األطراف على إحالة مسألة اإلفراج من االحتجاز   •

تاريخ احتجاز السفينة.

  عن السفن وطواقمها إلفراج السريعلطلب اتقديم عريضة  -1
  قام الدعوى؟تُ كيف 

النظام األساسي، ((املسجِّل)  السجلأمني  إىلتقام الدعوى لإلفراج عن سفينة وطاقمها بعريضة كتابية موجهة   
).1 ، الفقرة110الالئحة، املادة و ؛ 1، الفقرة 292؛ االتفاقية، املادة 1، الفقرة 24املادة 
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َمن يجوز له أن يقدم عريضة؟
  عريضة مقدمة من دولة الَعَلم  

؛ 2، الفقرة 292 جيوز لدولة َعَلم السفينة أن تقدم مباشرة عريضة تطلب اإلفراج عن سفينة (االتفاقية، املادة    
عرائض املقدمة على ال املطبَّقةالعامة  االشرتاطاتعلى العريضة  ُتطبَّق). ويف هذه احلالة 1، الفقرة 110الالئحة، املادة 
).6حد (انظر املرفق من طرف وا

  مة نيابة عن دولة الَعَلمدَّ عريضة مق
لطات بذلك حسب األصول من الس مأذون لهجيوز أيضا تقدمي عريضة نيابة عن دولة الَعَلم من جانب شخص     

 )2الفقرة ، 110العريضة إذن بتقدمي عريضة (الالئحة، املادة برفق الَعَلم. ويف هذه احلالة جيب أن يُ املختصة يف دولة 
). 3، الفقرة 110أن الشخص الذي يقدم العريضة هو الشخص املسمى يف اإلذن (الالئحة، املادة  تبنيِّ ومستندات 

زير الشؤون اخلارجية، و  الً ن السلطات املختصة يف تلك الدولة، مثع، ةٍ وجيب أن يصدر اإلذن بتقدمي عريضة نيابة عن دول
كل املستندات ن  مأن نسخة من العريضة و  تبنيِّ أن تتضمن العريضة أيضا شهادة  أو وزير العدل أو النائب العام. وجيب

)13(دولة الَعَلم. إىلمت لِّ الداعمة قد سُ 

  منوذج استمارة اإلذن بتقدمي عريضة لإلفراجعلى  11املرفق يف ميكن االطِّالع 
  .عن سفينة أو طاقمها نيابة عن دولة الَعَلم

  

  في العريضة؟ توفُّرهاالواجب  االشتراطاتما هي 
، 6ة يف املرفق ، وهي ملخصالدولية احملكمة إىلعلى أي عريضة تقدم  املطبَّقةالعامة  االشرتاطات إىلباإلضافة   

فإن عريضة اإلفراج عن سفينة وطاقمها جيب أن:

  ؛)1 ، الفقرة111ة، املادة (الالئح بالوقائع واألسس القانونية اليت تستند إليها العريضة دقيقاً  موجزاً  اً تتضمن بيان  •
  ).3، الفقرة 111تصحبها مستندات داعمة ترفق بالعريضة (الالئحة، املادة و   •

أما بيان الوقائع فيجب أن:  

  إذا كان معروفا؛ ،حيدد وقت ومكان احتجاز السفينة واملوقع احلايل للسفينة وطاقمها  •

                                                                   

ميكن لألطراف احملتملة االتصال بأمني السجل (املسجِّل) للحصول على مزيد من املعلومات.  )13(  
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، مبا يف ذلك اسم السفينة، وَعَلمها، وميناء أو مكان تسجيلها يتضمن معلومات ذات صلة بالسفينة وطاقمها،  •
ومحولتها باألطنان، ومحولتها من البضائع، والبيانات ذات الصلة بتحديد قيمتها، واسم وعنوان مالك السفينة 

  لها وتفاصيل تتعلق بطاقمها؛غِّ ومش
مدى االمتثال و  تطلَّبتهزة جِ ولة احملتضمان مايل آخر قد تكون الدأي الكفالة أو وشروط حيدد مبلغ وطبيعة   •

  لتلك املتطلبات؛
آخر  ضمان مايلأي يتضمن أي معلومات أخرى يرى املدعي أ�ا ذات صلة بتحديد مبلغ كفالة معقولة أو   •

  ).2، الفقرة 111معقول وبأي مسألة أخرى يف هذه الدعوى (الالئحة، املادة 
  

  منوذج استمارة عريضة بشأن اإلفراج السريع على 12يف املرفق  ميكن االطِّالع
  .عن سفينة أو عن طاقمها

  

  بعد تقديم العريضة؟ تـُتَّخذما هي الخطوات التي 

املدعى  ىلإمنها  مصدَّقةإحالة نسخة  إىل، لدى استالم العريضة، أن يبادر فورا )لجِّ املسأمني السجل (على   •
  ).4، الفقرة 11عليه (الالئحة، املادة 

بعد إقامة الدعوى، جيب أن يقوم الوكيالن باختاذ كل اخلطوات الواجب اختاذها نيابة عن الطرفني. وجيب أن   •
ية (الالئحة، املادة ه إليه كل املراسالت املتعلقة بالقضجَّ و تُ عنوان للتبليغ يف هامبورغ أو برلني  لكل وكيليكون 

  ).1، الفقرة 56
من العريضة، أو يف أسرع وقت ممكن بعد ذلك، أن يعلم  املصدَّقةعلى املدعى عليه، لدى استالم النسخة   •

  ).2، الفقرة 56باسم وكيله (الالئحة، املادة الدولية احملكمة 
  

  .منوذج استمارة اإلخطار بتعيني وكيل على 13يف املرفق  ميكن االطِّالع
  
يتعلق باملسائل اإلجرائية (مثال، املرافعات الكتابية، واإلعداد جللسات ما  يتشاور الرئيس مع األطراف يف  •

االستماع).

  البيان الجوابي -ثانيا
الداعمة مرفقة  مع املستندات ،على عريضة اإلفراج عن السفينة وطاقمها اً جواب اً زة أن تقدم بيانللدولة احملتجِ   

، الفقرة 111ساعة قبل فتح جلسات االستماع (الالئحة، املادة  96يف أقرب وقت ممكن على أال يتأخر ذلك عن  ،به
نه يسهم يف إعداد إما . كاالستماع بدء جلساتعرض قضيتها كتابيا قبل ل). ويوفر هذا البيان للدولة احملتجزة، فرصة 4
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  ).1، الفقرة 56
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االستماع).

  البيان الجوابي -ثانيا
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، الفقرة 111ساعة قبل فتح جلسات االستماع (الالئحة، املادة  96يف أقرب وقت ممكن على أال يتأخر ذلك عن  ،به
نه يسهم يف إعداد إما . كاالستماع بدء جلساتعرض قضيتها كتابيا قبل ل). ويوفر هذا البيان للدولة احملتجزة، فرصة 4
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املرافعات  قإغاليف هذا الصدد، أنه ال جيوز ألي من الطرفني، بعد  ُيالَحظأفضل لإلجراءات الشفوية. وينبغي أن 
). وباإلضافة 71 (الالئحة، املادةالدولية الكتابية، تقدمي أية وثائق أخرى إال مبوافقة الطرف اآلخر أو بإذن من احملكمة 

  ).5، الفقرة 111ة، املادة ذلك، جيوز للمحكمة أن تطلب تزويدها مبزيد من املعلومات يف بيان تكميلي (الالئح إىل

  اإلجراءات الشفوية -ثالثا
اء الوكالء واملستشارين واحملامني والشهود واخلرب  إىلالدولية تتألف اإلجراءات الشفوية من استماع احملكمة   

).3، الفقرة 44(الالئحة، املادة 

طلب الطرفان عدم السماح للجمهور علنية إال إذا قررت احملكمة غري ذلك، أو إذا االستماع  جلساتوتكون   
).74املادة  الالئحة،و ؛ 2، الفقرة 26حبضورها (النظام األساسي، املادة 

  متى تُعقد جلسات االستماع؟
أولوية لعرائض اإلفراج عن السفن أو الطواقم على كل الدعاوى األخرى اليت تنظر فيها الدولية تويل احملكمة   
على أنه إذا كانت احملكمة تنظر يف عريضة لإلفراج عن سفينة أو طاقم ويف طلب لفرض تدابري مؤقتة، وجب  ؛احملكمة

، الفقرة 112دون تأخري (الالئحة، املادة من عليها أن تتخذ الرتتيبات الالزمة لكفالة معاجلة كل من العريضة والطلب 
1.(  

احملكمة جالسة للقضاء، حتديد أقرب موعد ممكن، يف غضون ، أو الرئيس إذا مل تكن الدولية وعلى احملكمة  
  .استماع يوما تبدأ من أول يوم عمل يتلو التاريخ الذي مت فيه استالم العريضة، لعقد جلسات 15
  

  ؟ما هي مدة جلسات االستماع
طرف يوما واحدا لتقدمي أدلته وحججه يف جلسات االستماع، إال إذا قررت احملكمة غري ذلك  لُّ ح كُمينَ   

  ).3، الفقرة 112(الالئحة، املادة 
  

  هل يمكن لطرف استدعاء شهود أو خبراء؟
من الالئحة، بشرط أن يكون الطرف قد  78من الطرفني استدعاء شهود أو خرباء وفقا للمادة  يٍّ جيوز أل  

، قبل فتح اإلجراءات الشفوية، قائمة بأمساء الشهود واخلرباء الذين يعتزم ذلك الطرف )لاملسجِّ أمني السجل ( لدىأودع 
  ).72استدعاءهم (الالئحة، املادة 
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  الحكمإصدار  –رابعا
يف عريضة، يقتصر نظرها على مسألة اإلفراج عن السفينة أو طاقمها فقط، دون الدولية عند نظر احملكمة   
احمللية املناسبة ضد السفينة أو مالكها أو طاقمها (االتفاقية، املادة  اجلهةعلى  مبقومات أي قضية معروضةاإلخالل 

).3، الفقرة 292

من ثل حلكم زة مل متتجِ دعي بأن الدولة احملت، فيما إذا كان ادعاء املاحلكم الذي تصدرهاحملكمة، يف  وتبتُّ   
اإلفراج السريع عن السفينة أو طاقمها لدى تقدمي كفالة معقولة أو ضمان مايل آخر معقول، يقوم  خبصوصاالتفاقية 
). وإذا قررت احملكمة أن االدعاء يقوم على أسس سليمة، 1، الفقرة 113(الالئحة، املادة أم ال  سليمة على أسس
ا أن تقرر مبلغ وطبيعة وشكل الكفالة أو الضمان املايل الذي ينبغي تقدميه لإلفراج عن السفينة أو الطاقم وجب عليه

).2ة ، الفقر 113(الالئحة، املادة 

أو  )لجِّ املسأمني السجل (لدى  ودعيسأو الضمان املايل اآلخر ستودع الكفالة تقرر احملكمة ما إذا كانت و   
ت كان). وإذا  3، الفقرة 113ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك (الالئحة، املادة  السفينة، تجزاليت حتالدولة لدى 

 حتتجز لدولة اليتا فورا إخطار يتم، )لسجِّ املأمني السجل (لدى ، ودعقد أ أو الضمان املايل اآلخرقد أودعت الكفالة 
  ).1، الفقرة 114(الالئحة، املادة  السفينة بذلك

  
ة على املوقع متاح )لجِّ املسأمني السجل (خر لدى بشأن إيداع الكفالة او الضمان املايل اال التوجيهيةاخلطوط     

  الشبكي اخلاص باحملكمة الدولية.
  

  حكما في المسألة؟الدولية ما هو أقرب موعد إلصدار المحكمة 
د ال يتجاوز يف موعتُعَقد جيب أن يصدر احلكم يف أقرب موعد ممكن وأن يُتلى يف جلسة علنية للمحكمة   

). وجيب إخطار الطرفني بتاريخ اجللسة. 4، الفقرة 112جلسات االستماع (الالئحة، املادة  إغالقيوما بعد  14
احملددة يف الزمنية ). ووفقا للمهل 2، الفقرة 124ما للطرفني يف يوم تالوته (الالئحة، املادة الصادر ملزِ ويصبح احلكم 

  تقدمي العريضة وتالوة احلكم ال تتعدى أربعة أسابيع.وقت الفاصلة بني  الالئحة، فإن الفرتة
  

  كيف يمكن للطرفين االمتثال للحكم؟
.رالصاد جيب أن تودع الكفالة أو الضمان املايل اآلخر لإلفراج عن السفينة أو طاقمها وفقا للحكم  

الدولية احملكمة  زة أن متتثل لقرارجِ إيداع الكفالة أو الضمان املايل اآلخر، يتعني على سلطات الدولة احملت ولدى  
  ).4، الفقرة 292بشأن اإلفراج عن السفينة أو طاقمها (االتفاقية، املادة 
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ت كان). وإذا  3، الفقرة 113ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك (الالئحة، املادة  السفينة، تجزاليت حتالدولة لدى 

 حتتجز لدولة اليتا فورا إخطار يتم، )لسجِّ املأمني السجل (لدى ، ودعقد أ أو الضمان املايل اآلخرقد أودعت الكفالة 
  ).1، الفقرة 114(الالئحة، املادة  السفينة بذلك

  
ة على املوقع متاح )لجِّ املسأمني السجل (خر لدى بشأن إيداع الكفالة او الضمان املايل اال التوجيهيةاخلطوط     

  الشبكي اخلاص باحملكمة الدولية.
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احملددة يف الزمنية ). ووفقا للمهل 2، الفقرة 124ما للطرفني يف يوم تالوته (الالئحة، املادة الصادر ملزِ ويصبح احلكم 

  تقدمي العريضة وتالوة احلكم ال تتعدى أربعة أسابيع.وقت الفاصلة بني  الالئحة، فإن الفرتة
  

  كيف يمكن للطرفين االمتثال للحكم؟
.رالصاد جيب أن تودع الكفالة أو الضمان املايل اآلخر لإلفراج عن السفينة أو طاقمها وفقا للحكم  

الدولية احملكمة  زة أن متتثل لقرارجِ إيداع الكفالة أو الضمان املايل اآلخر، يتعني على سلطات الدولة احملت ولدى  
  ).4، الفقرة 292بشأن اإلفراج عن السفينة أو طاقمها (االتفاقية، املادة 
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  3الفصل 
  اإلجراءات االستشارية

االستشارية:(القضائية) هناك نوعان من اإلجراءات   

  اإلجراءات االستشارية أمام غرفة منازعات قاع البحار؛  •
.الدولية اإلجراءات االستشارية أمام احملكمةو   •

اإلجراءات االستشارية أمام غرفة منازعات قاع البحار -ألف

  األحكام ذات الصلة
  من االتفاقية 191، واملادة 10، الفقرة 159املادة   •
  األساسيمن النظام  40و 21و 20املواد   •
  من الالئحة 137 إىل 130املواد   •

  

  تقديم طلب رأي استشاري -1
  الغرفة رأياً استشاريًا؟هذه َمن يجوز له أن يطلب من 

رتاح معروض إذا كان اق  السلطة الدولية لقاع البحار من الغرفة رأيًا استشاريًا بشأن ما جيوز أن تطلب مجعيةُ   
لجمعية أو جمللس ل). وجيوز 10، الفقرة 159مع االتفاقية (االتفاقية، املادة متوافقاً على اجلمعية خبصوص أي أمر 
نطاق أنشطتهما  منضمن الغرفة رأيًا استشاريًا يف املسائل القانونية اليت تنشأ  يطلباالسلطة الدولية لقاع البحار أن 

).191(االتفاقية، املادة 

  م الطلب؟دَّ قيُ كيف 
لطلب بدقة السؤال ا ويبنيِّ الغرفة إلصدار رأي استشاري.  إىلم اهليئة املختصة (اجلمعية أو اجمللس) طلبا دِّ تق  

 الطلب أيضا نيِّ وحيمل توقيع ممثل السلطة الدولية لقاع البحار، املخّول حسب األصول. ويب ،الغرفة إىل املزمع تقدميه
اسم ممثل السلطة.

ذاته الغرفة يف الوقت  ىلإل هذه الوثائق سَ ر تُ  ميكن أن تلقي ضوءا على املسألة. و وترفق بالطلب كل الوثائق اليت  
لدولية اأو يف أقرب وقت ممكن بعد ذلك، وبعدد النسخ اليت يطلبها قلم احملكمة الغرفة  إىلل فيه الطلب سَ ر يُ الذي 

).131(الالئحة، املادة (أمانة السجل) 
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  ؟مخصَّصاً لغرض معيَّن اً قاضي تعيِّنهل يجوز لألطراف أن 
الغرفة  رتأتاعندما يقدم طلب، تنظر الغرفة فيما إذا كان يتعلق مبسألة قانونية عالقة بني طرفني أو أكثر، فإذا   

من الالئحة. وبناء عليه، جيوز لألطراف  22 إىل 19من النظام األساسي، واملواد  17املادة  طبَّقتأن احلال كذلك، 
، 130الالئحة، املادة ( خمصَّصاً لذلك الغرض اً قاضي تعنيِّ عينة واردة يف املواد املذكورة أعاله، أن املعنية، مبوجب شروط م

  ).2الفقرة 
  

  القضائية اإلجراءات –ثانيا
  الكتابية؟القضائية ما هي الخطوات التي تنطوي عليها اإلجراءات 

على الفور بإشعار مجيع الدول األطراف بطلب الرأي االستشاري (الالئحة،  )لجِّ املسأمني السجل (يقوم   
).1 ، الفقرة133 املادة

تمل أن تكون حيُ وحتدد الغرفة، أو رئيسها إذا مل تكن الغرفة جالسة للقضاء، املنظمات احلكومية الدولية اليت   
).2، الفقرة 133املنظمات بالطلب (الالئحة، املادة ل هذه تقدمي معلومات عن املسألة. ويُعِلم املسجِّ  قادرة على

ة بشأن املسألة تقدمي بيانات كتابي إىلحتديدها  متَّ وُتدعى الدول األطراف واملنظمات احلكومية الدولية، اليت   
األطراف الدول  ىلإهذه البيانات  وُحتاليف غضون مهلة حتددها الغرفة، أو رئيسها إذا مل تكن الغرفة جالسة للقضاء. 

واملنظمات اليت قدمت بيانات كتابية. وجيوز للغرفة، أو لرئيسها إذا مل تكن الغرفة جالسة للقضاء، حتديد مهلة أخرى 
، 133تقوم خالهلا الدول األطراف واملنظمات بتقدمي بيانات كتابية بشأن البيانات اليت سبق تقدميها (الالئحة، املادة 

).3الفقرة 

الغرفة  ىلإالكتابية واملستندات املرفقة �ا للجمهور العام يف أقرب فرصة ممكنة بعد تقدميها تاح البيانات تُ و   
  ).134(الالئحة، املادة 

  

  االستشارية بالضرورة مرحلة شفوية؟القضائية هل تشمل اإلجراءات 
شفوية، ويف ة قضائيإجراءات سُتعَقد تقرر الغرفة، أو رئيسها إذا مل تكن الغرفة جالسة للقضاء، ما إذا كانت   

أن  تملحيُ دعى الدول األطراف واملنظمات احلكومية الدولية اليت تُ تاريخ فتح هذه اإلجراءات. و  ُحيددحالة اإلجياب، 
حة، املادة هذه اإلجراءات (الالئأثناء اإلدالء ببيانات شفوية يف  إىلتكون قادرة على تقدمي معلومات بشأن املسألة 

  .)4، الفقرة 133
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ة بشأن املسألة تقدمي بيانات كتابي إىلحتديدها  متَّ وُتدعى الدول األطراف واملنظمات احلكومية الدولية، اليت   
األطراف الدول  ىلإهذه البيانات  وُحتاليف غضون مهلة حتددها الغرفة، أو رئيسها إذا مل تكن الغرفة جالسة للقضاء. 

واملنظمات اليت قدمت بيانات كتابية. وجيوز للغرفة، أو لرئيسها إذا مل تكن الغرفة جالسة للقضاء، حتديد مهلة أخرى 
، 133تقوم خالهلا الدول األطراف واملنظمات بتقدمي بيانات كتابية بشأن البيانات اليت سبق تقدميها (الالئحة، املادة 

).3الفقرة 

الغرفة  ىلإالكتابية واملستندات املرفقة �ا للجمهور العام يف أقرب فرصة ممكنة بعد تقدميها تاح البيانات تُ و   
  ).134(الالئحة، املادة 

  

  االستشارية بالضرورة مرحلة شفوية؟القضائية هل تشمل اإلجراءات 
شفوية، ويف ة قضائيإجراءات سُتعَقد تقرر الغرفة، أو رئيسها إذا مل تكن الغرفة جالسة للقضاء، ما إذا كانت   

أن  تملحيُ دعى الدول األطراف واملنظمات احلكومية الدولية اليت تُ تاريخ فتح هذه اإلجراءات. و  ُحيددحالة اإلجياب، 
حة، املادة هذه اإلجراءات (الالئأثناء اإلدالء ببيانات شفوية يف  إىلتكون قادرة على تقدمي معلومات بشأن املسألة 

  .)4، الفقرة 133
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  الرأي االستشاري –ثالثا
  ).1، الفقرة 135لغرفة (الالئحة، املادة االرأي االستشاري يف جلسة علنية تعقدها  يُتلى  

  

  ما هو الوقت الذي تحتاج إليه الغرفة إلصدار رأيها االستشاري؟
  ).191(االتفاقية، املادة  "مستعجلةبصورة "تصدر الغرفة آراءها االستشارية   

  

  الدولية اإلجراءات االستشارية أمام المحكمة -باء
  

  األحكام ذات الصلة
  من النظام األساسي 21و 16املادتان   • 
  من الالئحة 138املادة   • 

  

  إحالة طلب التماس رأي استشاري
  ؟استشارياً  رأياً الدولية متى يجوز أن تصدر المحكمة 

جيوز أن تصدر احملكمة رأياً استشارياً يف مسألة قانونية إذا كان اتفاق دويل يتصل مبقاصد االتفاقية ينص حتديدا على   
 ةَ الدويل املعين احملكم ما مينح االتفاقُ وعند ).1، الفقرة 138احملكمة طلب ذلك الرأي االستشاري (الالئحة، املادة  إىلأن حيال 

استشارياً، فإن احملكمة جيوز هلا أن متارس هذا االختصاص بشأن مجيع املسائل املنصوص عليها حتديداً  قانونياً الدولية اختصاصاً 
  )14(من النظام األساسي"). 21املادة "يف االتفاق اآلخر (

  
  حكم منوذجي التفاق دويل يتعلق بأغراض اتفاقية األمم املتحدة على  16ميكن االطِّالع يف املرفق 

  خبصوص تويل احملكمة الدولية هذا االختصاص.لقانون البحار 
   

                                                                   

)، رأي SRFCطلب التماس رأي استشاري مقدَّم من اللجنة دون اإلقليمية ملصائد األمساك (انظر   )14(  
  .ITLOS Reports 2015، 2015نيسان/أبريل  2استشاري، 
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  حكم منوذجي التفاق دويل يتعلق بأغراض اتفاقية األمم املتحدة على  16ميكن االطِّالع يف املرفق 

  خبصوص تويل احملكمة الدولية هذا االختصاص.لقانون البحار 
   

                                                                   

)، رأي SRFCطلب التماس رأي استشاري مقدَّم من اللجنة دون اإلقليمية ملصائد األمساك (انظر   )14(  
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  الرأي االستشاري –ثالثا
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  من يجوز له أن يطلب رأياً استشاريًا؟

طلب  حييلأن  فًا مبوجبهرّ يف اتفاق دويل أو متصباعتباره مأذونًا له بذلك  مسمَّىجيوز لكل جهاز أو كيان   
  .)2، الفقرة 138(الالئحة، املادة  رأي استشاري

  

  ؟الدولية على المحكمةكيف يعرض طلب الرأي االستشاري 
بتقدمي طلب إصدار رأي استشاري. ويقدم الطلب الدولية يتم حتريك اإلجراءات االستشارية أمام احملكمة   

 املأذون لهلطلب املمثل ا ويوقِّعله.  لذلك الغرض يف االتفاق الدويل املعين أو وفقاً باعتباره مأذوناً له الكيان الذي ُمسي 
حسب األصول لذلك الكيان.

ويشمل كل الوثائق  .)1، الفقرة 138(الالئحة، املادة  موضع االهتمامالقانوين السؤال  بدقَّةويبني الطلب   
  اليت قد تُلقي ضوءا على املسألة.

  
  منوذج استمارة لطلب التماس رأي استشاري على  17ميكن االطِّالع يف املرفق 

  .من احملكمة الدولية
  

  

  ؟الدولية على اإلجراءات االستشارية أمام المحكمة تطبَّقما هي القواعد اإلجرائية التي 
) تطبق مع إجراء 137 إىل 130على اإلجراءات االستشارية أمام الغرفة (الالئحة، املواد  املطبَّقةالقواعد   

 ).3، الفقرة 138مة (الالئحة، املادة التعديالت اليت يقتضيها اختالف احلال، على اإلجراءات االستشارية أمام احملك
ثانياً، أعاله، وثيقة الصلة بإجراءات الرأي -، الفرع ألف3ويف هذا اخلصوص، فإنَّ املعلومات الواردة يف الفصل 

االستشاري أمام احملكمة الدولية.
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  الشمايلقضية السفينة "آركتيك سنرايز" يف منطقة القطب 
 تدابر مؤقتة(قضية مملكة هولندا ضد االحتاد الروسي)، 
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  القضية املتعلقة باستصالح سنغافورة أراٍض يف مضيق جوهر وما حوله 
(قضية ماليزيا ضد سنغافورة)، تدابري مؤقتة

قاع البحار ل مسؤوليات والتزامات الدول الراعية لألشخاص والكيانات يف ما يتعلق باألنشطة يف املنطقة الدولية
 غرفة منازعات قاع البحار) إىل(طلب رأي استشاري مقدَّم 
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(قضية ماليزيا ضد سنغافورة)، تدابري مؤقتة
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 أر أيه ليربتاد" (قضية األرجنتني ضد غانا)، تدابري مؤقتة رقاطة "أيهفقضية ال

 قضية حادثة ناقلة النفط "إنريكا لكسي" (قضية إيطاليا ضد اهلند)، تدابري مؤقتة

   

 أر أيه ليربتاد" (قضية األرجنتني ضد غانا)، تدابري مؤقتة رقاطة "أيهفقضية ال
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 قضية السفينة "هوشينمارو" (قضية اليابان ضد االحتاد الروسي)، اإلفراج الفوري

  
  املنازعة املتعلقة بتعيني احلدود البحرية بني غانا وكوت ديفوار 

  يف احمليط األطلسي (قضية غانا/كوت ديفوار)
  
  

 قضية السفينة "هوشينمارو" (قضية اليابان ضد االحتاد الروسي)، اإلفراج الفوري
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  1المرفق 

  *الدولية االختصاص القضائي لمحكمةامتعددة األطراف التي تمنح الاالتفاقات بقائمة 

  ؛1993تشرين الثاين/نوفمرب  24اتفاق تشجيع امتثال سفن الصيد يف أعايل البحار لتدابري احلفظ واإلدارة،   -
ذات  1982كانون األول/ ديسمرب   10 يف املوقَّعةاتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار   -

  ؛1995آب/أغسطس  4حبفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة الكثرية االرحتال؛  الصلة
تشرين  7؛ 1972التفاقية منع التلوث البحري بإغراق النفايات وغريها من املواد لعام  1996بروتوكول عام   -

  ؛1996الثاين/نوفمرب 
آب/أغسطس  14اق اإلطاري حلفظ املوارد البحرية احلية يف أعايل حبار منطقة جنوب شرق احمليط اهلادئ؛ االتف  -

  ؛2000
أيلول/سبتمرب  5اتفاقية حفظ وإدارة األرصدة السمكية الكثرية االرحتال يف غرب ووسط احمليط اهلادئ؛   -

  ؛2000
  ؛2001نيسان/أبريل  20ط األطلسي؛ اتفاقية حفظ وإدارة املوارد السمكية يف جنوب شرق احملي  -
  ؛2001تشرين الثاين/نوفمرب  2؛ باملياه اتفاقية محاية الرتاث الثقايف املغمور  -
تشرين  18األطراف يف مصائد أمساك مشال شرق احمليط األطلسي؛  املتعدِّداتفاقية بشأن التعاون املستقبلي   -

  ؛٢٠٠٤الثاين/نوفمرب تشرين  ١١ يف ، بصيغتها املعدلة1980الثاين/نوفمرب 
  ؛۲۰۰٦يوليه متوز/ ٧ بشأن مصائد أمساك جنوب احمليط اهلندي، االتفاق  -
  ؛٢۰۰٧ ايار/مايو ١٨تفاقية نريويب)، لدولية املتعلقة بإزالة احلطام (اا االتفاقية  -
خلاضعة للوالية ااملوارد البحرية واستغالهلا يف املناطق البحرية  إىلاتفاقية بشأن تعيني شروط األدىن للوصول   -

  ؛2012حزيران/يونيه  SRFC (8القضائية للدول األعضاء يف اللجنة دون اإلقليمية ملصائد األمساك (
تشرين  14اتفاقية بشأن حفظ وإدارة موارد مصائد األمساك يف أعايل البحار يف جنوب احمليط اهلادئ؛   -

  .2009الثاين/نوفمرب 

.ذه القائمة ليست جامعة مانعة بالضرورةه  *
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  1المرفق 
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.ذه القائمة ليست جامعة مانعة بالضرورةه  *
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  2المرفق 

من االتفاقية  287ة إعالن صادر بموجب الماد
  *الدولية بقبول اختصاص المحكمة

من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، نعلن حكومة [اسم الدولة] أ�ا تقبل  287من املادة  1وفقا للفقرة   
لمحكمة الدولية لقانون البحار يف تسوية املنازعات املتعلقة بتفسري أو تطبيق االتفاقية.القضائي لختصاص الا

جيوز للدولة أن تصدر اإلعالن عند توقيعها أو تصديقها على االتفاقية أو انضمامها إليها أو يف أي وقت   *
فاقية، الدول األطراف (االت إىلبعد ذلك. ويُودَع اإلعالن لدى األمني العام لألمم املتحدة، الذي يرسل نسخا منه 

).8و 1الفقرتان ، 287املادة 
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  3المرفق 
  أمام المحكمة الدولية لقانون البحار اتفاق خاص إلقامة دعوى

[هوية الطرفني يف االتفاق، مثال:]

  إن حكومة .......... وحكومة ..........،  
  أو
إن حكومة ......... و [اسم املنظمة الدولية]  

بينهما بشأن [.....]؛ أتنش منازعةإذ تريان أن   

انب غرفة ) [أو من جالدولية" احملكمة"بقرار من احملكمة الدولية لقانون البحار ( هذه املنازعةسوية وإذ ترغبان يف ت  
من النظام األساسي]؛ 15من املادة  2بالفقرة  عمالً ل كِّ خاصة للمحكمة ُتش

قد اتفقتا على ما يلي:

1املادة 
/الغرفة].الدولية احملكمة إىلفوعة /[الغرفة] أن تفصل يف [املسائل املر الدولية مطلوب من احملكمة

2املادة 
الكتابية من:القضائية يوافق الطرفان املتعاقدان على أن تتألف اإلجراءات   

ا /[الغرفة] �ذالدولية يف غضون [.....] شهرا من إخطار احملكمة تقدَّممذكرة من [حكومة .....]   )1(
  االتفاق؛

  يف غضون [.....] شهرا من تسليم املذكرة. متقدَّ مذكرة مضادة من [حكومة .....]   )2(

  3[املادة 
للكيانات غري األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

املتحدة  الوارد يف املرفق السادس التفاقية األممالدولية يوافق الطرفان على االمتثال ألحكام النظام األساسي للمحكمة   
]1982لقانون البحار لعام 
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  4املادة [

  الدولية غرفة خاصة للمحكمة إىل دعوى املنازعةيف حال رفع 

من  15من املادة  2مكونة من [مخسة] قضاة، عمال بالفقرة الدولية من جانب غرفة خاصة للمحكمة  املنازعة ُحتلُّ   
النظام األساسي للمحكمة.

 إشعاريوما على تاريخ  60د انقضاء فرتة وإذا مل يستطع الطرفان االتفاق على تكوين الغرفة، جاز ألي طرف، بع  
اذ رئيس احملكمة أن يقرر تكوين الغرفة. وإذا مل يكن الرئيس قادرا على اخت إىل�ذا االتفاق، أن يطلب الدولية احملكمة 

ن و ، يقرر تكوين الغرفة عضو احملكمة الذي يليه يف األقدمية ويكاملنازعةإجراء أو إذا كان من رعايا أحد الطرفني يف 
.]املنازعةمن طريف  يٍّ متاحا وليس من رعايا أ

  5املادة 
من النظام  24من املادة 1به عمال بالفقرة الدولية احملكمة  إشعاريبدأ نفاذ هذا االتفاق عند التوقيع عليه. وجيري   

.ماهمن يٍّ أو عن أ بطريقة مشرتكةيف االتفاق  عن الطرفني اإلشعاراألساسي للمحكمة. وجيوز أن يصدر 

  أو

لٌّ من الطرفني كيبدأ نفاذ هذا االتفاق يف اليوم األول من الشهر التايل لتاريخ استالم آخر اإلشعارات اليت أطلع �ا    
املتطلبات الرمسية لديه لبدء نفاذ هذا االتفاق. استكمالاآلخر على  الطرفَ 

من النظام األساسي  24من املادة  1بالفقرة به عمال الدولية احملكمة  إشعاروعند بدء نفاذ هذا االتفاق، جيري   
منهما. يٍّ مشرتكة أو عن أ بطريقةيف االتفاق  عن الطرفني اإلشعارللمحكمة. وجيوز أن يصدر 

  أو

اذ . وجيري تبادل وثائق التصديق يف أقرب وقت ممكن يف [....]. ويبدأ نفعليه يكون هذا االتفاق خاضعا للتصديق  
تلك الوثائق.هذا االتفاق فور تبادل 

من النظام األساسي  24 من املادة 1به عمال بالفقرة الدولية احملكمة  إشعاربدء نفاذ هذا االتفاق، جيري  ولدى  
مشرتكة أو عن أي طرف يف االتفاق. بطريقةعن الطرفني  اإلشعارللمحكمة. وجيوز أن يصدر 

  6املادة 
سب األصول، بتوقيع هذا االتفاق.وإثباتا لذلك، قام املوّقعان أدناه، املخّوالن ح  
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  .احلجيَّةر بنسختني يف [املكان] يف [التاريخ]، والنّصان متساويان يف ُحرِّ   

  املوقِّعسم ا ا
  نصبهم 

  املوقِّعسم ا 
  نصبهم 
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  .احلجيَّةر بنسختني يف [املكان] يف [التاريخ]، والنّصان متساويان يف ُحرِّ   

  املوقِّعسم ا ا
  نصبهم 

  املوقِّعسم ا 
  نصبهم 
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  4المرفق 
  القضائي إسناد االختصاص بشأنبنود 

 عمالً  شكَّلتُ نون البحار أو لغرفة خاصة للمحكمة للمحكمة الدولية لقاالقضائي يف اتفاق مينح االختصاص  إلدراجها[
]من النظام األساسي 15من املادة  2بالفقرة 

  للمحكمة الدولية لقانون البحارالقضائي بند مينح االختصاص 
  

 ن طريق املفاوضات بنيع حلَّهاتصل بتفسري أو تطبيق أحكام هذا االتفاق [يتعذر تبني الطرفني املتعاقدين  منازعةأي   
، بناء على عرضتُ الطرفني يف غضون [فرتة معقولة من الزمن] من قيام أحد الطرفني بإخطار الطرف اآلخر بوجود نزاع] 

لى احملكمة الدولية لقانون البحار.عطلب أي طرف يف االتفاق، 

  2بالفقرة  عمالً  ُتشكَّللغرفة خاصة القضائي بند مينح االختصاص 
  يمن النظام األساس 15من املادة 

  
الطرفني يف  عن طريق املشاورات بني حلَّها يتعذَّرتصل بتفسري أو تطبيق أحكام هذا االتفاق [ت منازعةأي   -1
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) الدولية" كمةاحمل"ون البحار (املشار إليها فيما يلي باسم لى غرفة خاصة للمحكمة الدولية لقانعطرف يف االتفاق، 

من النظام األساسي للمحكمة. 15من املادة  2من [مخسة] قضاة، عمال بالفقرة  مكوَّنة

يوما على تاريخ  60 إذا مل يستطع الطرفان االتفاق على تكوين الغرفة، جاز ألي طرف، بعد انقضاء فرتة  -2
أعاله، أن يطلب من رئيس احملكمة أن يقرر تكوين الغرفة. وإذا مل يكن الرئيس قادرا  1لفقرة الطلب املشار إليه يف ا

لذي يليه يف االدولية ، يقرر تكوين الغرفة عضو احملكمة املنازعةعلى اختاذ إجراء أو كان من رعايا أحد الطرفني يف 
  .املنازعةاألقدمية ويكون متاحا وليس من رعايا أي من طريف 
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  5المرفق 
*اإلخطار باتفاق خاص

[املكان والتاريخ]
]أمني السجل (املسجِّل) إىليوّجه [
  

،السيد أمني السجل

ص بني من الئحة احملكمة، باتفاق خا 55باملادة  عمالً أتشرف بأن أخطر احملكمة الدولية لقانون البحار،   
يُرجى بيان ] (---احملكمة [خبصوص  إىل منازعة] إلحالة ---برم بتاريخ [] أُ ---] وحكومة [---حكومة [
).بدقَّة املنازعةموضوع 

] قد ---من الئحة احملكمة، أتشرف كذلك بأن أخطر احملكمة بأن حكومة [ 56من املادة  3بالفقرة  وعمالً   
تعلقة امل ]. والتفاصيل----خبصوص [ باملنازعة] وكيال هلا لغرض كل اإلجراءات املتصلة ---عّينت [السيد/السيدة 

.]العنوان، ورقم اهلاتف، ورقم الفاكس، وعنوان الربيد اإللكرتوين] هي كالتايل: [----باالتصال [بالسيد/السيدة 

من  1لفقرة ل إليه كل املراسالت واالتصاالت املتعلقة بالقضية وفقا لسَ ر تُ أن  يتعنيَّ أما العنوان للتبليغ والذي 
].لعنوان يف هامبورغ أو برلنيامن الالئحة فهو التايل: [ 56املادة 

مع فائق االحرتام،

  توقيع رئيس الدولة، أو رئيس احلكومة،[  
  أو وزير الشؤون اخلارجية، أو وزير العدل/النائب العام،
  ]أو املمثل الدبلوماسي
  **اسم صاحب التوقيع

منصبه
  

                                                                   

.)1، الفقرة 55(الالئحة، املادة  جيوز للطرفني أيضا أن خيتارا إرسال إخطار مشرتك باالتفاق اخلاص  *  
إذا مل يكن املوّقع رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزيرا للشؤون اخلارجية أو وزير عدل/نائبا عاما أو ممثال دبلوماسيا،   **  

  .14منهم أو أي سلطة حكومية خمتصة أخرى. انظر منوذج االستمارة الوارد يف املرفق  جيب أن يصّدق على التوقيع واحد
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  المرفق
  منه. مصدَّقةأو نسخة األصلي يرفق باإلخطار االتفاق [
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  6المرفق 
العامة لتقديم الطلبات (أو العرائض) االشتراطات

  تقديم الطلب (أو العريضة)
ساٍع  ذلك شخصيا أو بواسطة (وجيوز أن يتمالدولية احملكمة  )جِّلسجل (مسأمني  إىلجيب أن يقدم الطلب كتابة 

أو بالربيد العادي أو عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكرتوين، بشرط أن يتبعه األصل على وجه السرعة).خاص 

  شكل ومحتوى الطلب (أو العريضة)
  إن الطلب (أو العريضة) جيب أن:

(الالئحة،  ةاملنازعضده االدعاء، وموضوع  يُوجَّهالعريضة)، والطرف الذي الطلب (أو  مقدِّميبّني اسم الطرف   •
  )؛1، الفقرة 54املادة 

إليها (الالئحة،  يستندالدولية أقصى حد ممكن، األسس القانونية اليت يُدفع بأن اختصاص احملكمة  إىلوحيدد،   •
  ).2، الفقرة 54املادة 

  ويبّني اسم وكيل املدعي؛  •
سب ح مفوَّض بذلكوكيل الطرف أو ممثل دبلوماسي للطرف يف أملانيا أو أي شخص آخر وحيمل توقيع   •

األصول. وإذا مل يكن املوّقع على الطلب (أو العريضة) رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزيرا للشؤون اخلارجية 
سلطة  رين أو أيتوقيعه واحد من املذكو  على أن يصّدق جيبأو وزير عدل/نائبا عاما أو ممثال دبلوماسيا، 

  ).3، الفقرة 54حكومية خمتصة أخرى (الالئحة، املادة 
  

 15 كما ميكن االطِّالع يف املرفقتوقيع الوكيل.   على منوذج استمارة تصديقعلى  14ميكن االطِّالع يف املرفق 
  منوذج االستمارة املوحدة اخلاصة باإلخطار بتعيني الوكيل وبالتصديق على توقيعه على 

  

  ن مؤرخا؛ويكو   •
ويكون كامال وواضحا.  •

  (أو العريضة) الوثائق المرافقة لتقديم الطلب
  الطلب الوثائق التالية:بجيب أن ترفق 
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يف حالة إقامة الدعوى على أساس اتفاق غري االتفاقية، نسخة مصّدقة من االتفاق املعين (الالئحة، املادة   •
  )؛1، الفقرة 57

تندات من املسو من النسخ اإلضافية من الطلب (أو العريضة)  )لجِّ املس( أمني السجلوالعدد الذي يطلبه   •
  الداعمة؛

  وقائمة بكل املستندات املرفقة بالطلب.  •
  

  لغة الطلب (أو العريضة) والمستندات الداعمة
لدولية اكتب الطلب (أو العريضة) واملستندات الداعمة بواحدة من اللغتني الرمسيتني للمحكمة يُ جيب أن   •

  هما.يإلنكليزية والفرنسية) أو بكلت(ا
إحدى  ىلإ، وجب أن تقدم مع األصل ترمجة الدولية إذا استُخدمت لغة غري إحدى اللغتني الرمسيتني للمحكمة  •

  اللغتني الرمسيتني وأن يشهد الطرف الذي يقدمها بأ�ا دقيقة.
  

  ة وهي متاحالدولية،  على احملكمة هاالقضايا وعرض انظر أيضا اخلطوط التوجيهية بشأن إعداد
   .على موقع احملكمة يف الشبكة العاملية
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  7المرفق 
  

المحكمة الدولية لقانون البحار

  [اسم القضية]
  
  

  [اسم المدعى عليه]         ضداسم المدعي]            [
  (المدعى عليه)            (المدعي)

  
  

  ن البحاردعوى أمام المحكمة الدولية لقانو إجراءات عريضة إلقامة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  [اليوم/الشهر/السنة]
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  دعوى أمامإجراءات عريضة إقامة 
المحكمة الدولية لقانون البحار

[املكان والتاريخ] 
])لجِّ املسأمني السجل ( إىله العريضة [توجَّ 

،السيد أمني السجل

اسم [ دعوى باسم قامةإلضة عري *احملكمة الدولية لقانون البحار إىل]، بأن أُقدم املوقع أدناهأتشرف أنا [  
  .] يف القضية التالية بشأن [...]اسم املدعى عليه] ضد [املدعي

  [يُدرج هنا بيان حيدد ما يلي:]
  يستند إليها؛الدولية األسس القانونية اليت يُدفع بأن اختصاص احملكمة   (أ)  
  والطابع الدقيق لالدعاء؛  (ب)  
  ند إليها االدعاء.وبيان موجز بالوقائع واألسس اليت يست  (ج)  

  
  ]--- :[أن حتكم وتُعلنالدولية ] من احملكمة املدعيوبناء عليه يطلب [  

  
يلة] [وك] وكيال السيد .../ السيدة .....] بتعيني [املدعيمن الالئحة، قام [ 56من املادة  2بالفقرة  وعمالً   

له لغرض كل اإلجراءات املتعلقة �ذه العريضة.

نوان العنوان، ورقم اهلاتف، ورقم الفاكس، وع] هي كالتايل: [بالسيد ..../بالسيدة ....وتفاصيل االتصال [  
]الربيد اإللكرتوين

من  56من املادة  1فقرةلل اً وفق ،إليه كل املراسالت املتعلقة بالقضية تُوجَّهأما عنوان التبليغ الذي ينبغي أن   
].رلنيالعنوان يف هامبورغ، أو بفهو التايل: [ ،الالئحة

مع وافر االحرتام،

                                                                   
جيوز أن يطلب الطرفان تشكيل غرفة خاصة للنظر يف منازعة معيَّنة بينهما، وقد شّكلت احملكمة الدولية أيضا    *  

منازعات تعيني  وغرفة بيئة البحريةالغرف اخلاصة الدائمة التالية: غرفة منازعات مصائد األمساك، وغرفة منازعات ال
وغرفة اإلجراءات املوجزة. احلدود البحرية
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  [توقيع رئيس الدولة أو رئيس احلكومة  
  أو وزير الشؤون اخلارجية أو وزير العدل/
  ]النائب العام أو املمثل الدبلوماسي
  **اسم صاحب التوقيع

  منصبه
  مرفقات

  
من االتفاق  قةدَّ مصالطلب (أو العريضة) نسخة برفق تُ عندما تقام الدعوى على أساس اتفاق غري االتفاقية، [  

].)1، الفقرة 57املعين (الالئحة، املادة 
  

   

                                                                   
إذا مل يكن املوّقع رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزيرا للشؤون اخلارجية أو وزير عدل/نائبا عاما   **    

ر منوذج ظأو ممثال دبلوماسيا، جيب أن يصّدق على التوقيع واحد منهم أو أي سلطة حكومية خمتصة أخرى. ان
.14االستمارة الوارد يف املرفق 

55

  [توقيع رئيس الدولة أو رئيس احلكومة  
  أو وزير الشؤون اخلارجية أو وزير العدل/
  ]النائب العام أو املمثل الدبلوماسي
  **اسم صاحب التوقيع

  منصبه
  مرفقات

  
من االتفاق  قةدَّ مصالطلب (أو العريضة) نسخة برفق تُ عندما تقام الدعوى على أساس اتفاق غري االتفاقية، [  

].)1، الفقرة 57املعين (الالئحة، املادة 
  

   

                                                                   
إذا مل يكن املوّقع رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزيرا للشؤون اخلارجية أو وزير عدل/نائبا عاما   **    

ر منوذج ظأو ممثال دبلوماسيا، جيب أن يصّدق على التوقيع واحد منهم أو أي سلطة حكومية خمتصة أخرى. ان
.14االستمارة الوارد يف املرفق 





57

  8المرفق 
  
  

  المحكمة الدولية لقانون البحار

  [اسم القضية]
  
  

  [اسم المدعى عليه]         ضداسم المدعي]            [
  (المدعى عليه)            (المدعي)

]عريضة[

  [طرف]/[طرف]
  ]اتفاق خاص[

  مذكِّرة
  ]المدعي[مة من دَّ مق

  
  

  [اليوم/الشهر/السنة]
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  [اليوم/الشهر/السنة]
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مذكِّرة

  1الفصل 
  مقدمة

  
ية لقانون احملكمة الدول إىلُحرّكت إجراءات الدعوى يف [التاريخ] بعريضة/بإخطار باتفاق خاص، ورُفعت الدعوى 

ة فيما يلي (املسما 1982] من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام ---البحار/ [اسم الغرفة] مبوجب املادة [
.]---[بـ  ةعلقاملت املنازعة إىلبالنسبة  ]] من النظام األساسي، املرفق السادس لالتفاقية---) [واملادة ["االتفاقية"

انونية ف [اسم املدعي] بأن يورد الوقائع واألسس القرَّ ]، يتش---] [رئيس احملكمة] املؤرخ [الدولية بأمر [احملكمة وعمالً 
دعاؤه.اليت يستند إليها ا

  2الفصل 

  بيان الوقائع ذات الصلة

.باملنازعةيشمل هذا الفصل شرحا دقيق التحديد للوقائع ذات الصلة 

3الفصل 

  بيان القانون
).1، الفقرة 62تتضمن املذكرة بيانا بالقانون (الالئحة، املادة 

يها العريضة.القانونية اليت تستند إل، ومقبولية االدعاء، واألسس القضائي الفصل مسائل مثل االختصاصويتناول هذا 

  4الفصل 
  االلتماسات المقدَّمة

.إصدارهاامللتمس  األوامر أو االنتصافيتناول هذا الفصل 
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مذكِّرة

  1الفصل 
  مقدمة
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  على سبيل املثال:
.]---أن تقضي وتعلن أن الدولية أعاله، يطلب املدعي من احملكمة  املبيَّنةعليه/ولألسباب بناًء [و 

  [املكان والتاريخ]
  
  
  
  

  ]توقيع الوكيل[
  اسم صاحب التوقيع

  ]املدعيوكيل [

  الوثائقبقائمة 
  

  مرفقات
ملستندات ذات الصلة املستشهد �ا دعما لدفوعات املرافعة.ا من نسخ مصّدقة باملذكِّرةتُرفق 
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  على سبيل املثال:
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  [املكان والتاريخ]
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  مرفقات
ملستندات ذات الصلة املستشهد �ا دعما لدفوعات املرافعة.ا من نسخ مصّدقة باملذكِّرةتُرفق 
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  9المرفق 
  
  

  المحكمة الدولية لقانون البحار

  [اسم القضية]
  

  [اسم المدعى عليه]         ضداسم المدعي]            [
  (المدعى عليه)            (المدعي)

]العريضة[

  [طرف]/[طرف]
  [اتفاق خاص]

  
  

  رة مضادةمذكِّ 
  ]المدعى عليهمة من [دَّ مق

  
  
  

[اليوم/الشهر/السنة]
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مضادة مذكِّرة

  1الفصل 
  مقدمة

احملكمة الدولية  ىلإ] بأن يقدم املدعى عليه[ف ]، يتشرَّ ---[الرئيس] بتاريخ [ الدولية] باألمر الصادر عن [احملكمة عمالً   
].--- بتاريخاحملكمة [ )قلمأمانة سجل ( إىل] واملرفوعة املدعيلقانون البحار مذكرته املضادة ملذكرة [

  2الفصل 
  بيان الوقائع ذات الصلة

.اقتضت الضرورةيتضمن هذا الفصل إقرارا بالوقائع املعلنة باملذكرة أو رفضا هلا وأي وقائع إضافية، إذا   

  3الفصل 
  بيان القانون

يتضمن هذا الفصل مالحظات املدعى عليه بشأن بيان القانون الوارد يف املذكرة وردوده على ذلك البيان.  

  4الفصل 
  االلتماسات المقدَّمة

امللتمس إصدارها. األوامر أو االنتصافيتناول هذا الفصل   

  على سبيل املثال:
[املدعى  أنه ذو صلة، يطلب الدولية سباب املبينة أعاله، أو ألي سبب آخر ترى احملكمة[وبناء على ذلك/ولأل 

عليه] من احملكمة أن ترفض طلبات [املدعي] بأكملها.]

[املكان والتاريخ]

  ]توقيع الوكيل[
  اسم املوّقع

  ]للمدعى عليهالوكيل [
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الوثائقبقائمة 
  مرفقات

  
  .ملستندات املستشهد �ا دعما لدفوعات املرافعةا من دَّقةمصترفق باملذكرة املضادة نسخة   
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الوثائقبقائمة 
  مرفقات

  
  .ملستندات املستشهد �ا دعما لدفوعات املرافعةا من دَّقةمصترفق باملذكرة املضادة نسخة   
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  10المرفق 

  المحكمة الدولية لقانون البحار

  
  [اسم القضية]

  [اسم المدعى عليه]         ضداسم المدعي]            [
  (المدعى عليه)            (المدعي)

  
  
  

  5طلب فرض تدابير مؤقتة بموجب الفقرة 
  اتفاقية األمم المتحدة من 290من المادة 

  لقانون البحار
  
  
  
  
  
  
  

  [اليوم/الشهر/السنة]

65

  10المرفق 
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  5طلب فرض تدابير مؤقتة بموجب الفقرة 
  لقانون البحارمن اتفاقية األمم المتحدة 290من المادة 

  
  1الفصل 
  مقدمة

ينبغي أن يتضمن هذا الفصل ما يلي:  

  بفرض تدابري مؤقتة؛الدولية قيام احملكمة  إىلاملدعي الساعي لطلب  اً قصري  اً عرض  •
وتاريخ اإلحالة  املنازعةا � تحيل، وحيدد الوسيلة اليت أُ حمكمة حتكيم إىليبنيِّ أن املنازعة قد ُأحيلت  موجزاً  اً بيان  •

  ).(اإلخطار مصحوبا ببيان أوجه املطالبة
  

  2الفصل 
  بيان الوقائع

  
ذي تتضمنه وثيقة بيان الوقائع ال إىل يتضمن إشارة ُحتيل ينبغي أن يشمل الطلب بيانا موجزا بالوقائع، وجيوز أن  
  إجراءات التحكيم. مباشرة

  

  3الفصل 
  القضائي االختصاص

مبدئية أن  حمكمة بصورةأي أن ترى  يْ من االتفاقية، أ 290من املادة  5يتناول هذا الفصل مقتضيات الفقرة   
  انظر البيان باألسس القانونية، أدناه).( قضائيل ستكون ذات اختصاص كَّ شحمكمة التحكيم اليت ستُ 

  
  4الفصل 

  بيان باألسس القانونية
ينبغي أن:س مَ امللتمن الالئحة، فإن الطلب  89من املادة  4و 3وفقا للفقرتني   

  حيدد التدابري املطلوبة؛  •
  التدابري املطلوبة؛ إىلحيدد األسباب الداعية   •
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ل من الطرفني أو صون حقوق ك إىلبالنسبة س مَ امللتدم تلبية الطلب عاملمكن أن ترتتب يف حال حيدد العواقب   •
  منع إحلاق ضرر جّدي بالبيئة البحرية؛ إىل

  األسس القانونية اليت سيقوم عليها اختصاص حمكمة التحكيم اليت سُتشّكل؛يبنيِّ   •
  .ضرورة عاجلةما تتسم به احلالة من  يبنيِّ   •

  
  5الفصل 

  االلتماسات المقدَّمة
  
فرضها. امللتمساول هذا الفصل التدابري املؤقتة يتن

  على سبيل املثال:
أن تفرض التدابري املؤقتة التالية:الدولية بانتظار تشكيل حمكمة التحكيم، يرجو املدعي من احملكمة 

  (أ)
  (ب)
(ج)

[املكان والتاريخ]

  [توقيع رئيس الدولة أو رئيس احلكومة  
  وزير العدل/أو وزير الشؤون اخلارجية أو 

  ]النائب العام أو املمثل الدبلوماسي
  *اسم صاحب التوقيع
  منصبه

   

                                                                   
إذا مل يكن املوّقع رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزيرا للشؤون اخلارجية أو وزير عدل/نائبا عاما أو ممثال دبلوماسيا،   *    

  .14 قجيب أن يصّدق على التوقيع واحد منهم أو أي سلطة حكومية خمتصة أخرى. انظر منوذج االستمارة الوارد يف املرف
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مرفقات

قةبالطلب، نسخة جيب أن تُرفق   • ات خدمت يف حتريك إجراءتُ وثيقة أخرى اس أي من من اإلخطار أو مصدَّ
  ).4، الفقرة 89حمكمة التحكيم (الالئحة، املادة 

مللتمس اأي وثائق ذات صلة استشهد �ا دعما للدفوع الواردة يف الطلب من  مصدَّقةنسخة  تُرفق بأصل الطلب  •
).1، الفقرة 63(الالئحة، املادة 
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11المرفق 

  من االتفاقية 292إذن بتقديم طلب نيابة عن دولة َعَلم بموجب المادة 
  
  [املكان والتاريخ]

  
  ])لجِّ املسأمني السجل ( إىله جَّ [تو 
  
، أمني السجل سيدال

قدمي ] قد أُذن له/هلا بت---جواز سفر رقم [ ،]---] من اجلنسية [---/ السيدة----السيدبأن أعلمكم بأن [ أتشرف
من اتفاقية األمم املتحدة لقانون  292 احملكمة الدولية لقانون البحار مبوجب املادة إىلطلب نيابة عن [اسم دولة الَعَلم] 

].لَعَلماسم دولة ا] اليت ترفع َعَلم [اسم السفينةالسفينة [] فيما يتعلق باحتجاز املدعى عليهالبحار ضد [

  
  
  
  

  توقيع رئيس الدولة أو رئيس احلكومة[
  أو وزير الشؤون اخلارجية أو وزير العدل/
  ]النائب العام

  املوقِّعاسم 
  منصبه
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  12المرفق 
  
  

  المحكمة الدولية لقانون البحار

  [اسم القضية]
  

  ضد         [اسم المدعى عليه]  اسم المدعي]          [
  (المدعى عليه)          (المدعي)

  
  

  عريضة لإلفراج السريع عن سفينة
  [وعن طاقمها]

  

  
  
  
  

[اليوم/الشهر/السنة]
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  من االتفاقية 292مة بموجب المادة دَّ عريضة مق
  

  1الفصل 
  مقدمة

ينبغي أن يتضمن هذا الفصل:  

من احملكمة إصدارها؛ يلتمساليت  عرضا وجيزا لطلب املدعي واألوامر  •

ينبغي أن تتضمن أيضا:ف، الَعَلموإذا كانت العريضة مقدمة نيابة عن دولة   •
  
من الالئحة؛ 110عن دولة الَعَلم، وفقا للمادة  نيابةاإلذن بالتصرف  إىلُحتيل إشارة   -
  
 إىل لِّمتسُ لداعمة قد املستندات ا كلِّ ومن  املقدَّمة نسخة من العريضة  نَّ أ تبنيِّ وشهادة   -

  من الالئحة). 110 املادةمن  3دولة الَعَلم (انظر الفقرة 

 عمالً املوجزة،  اإلجراءات ةُ غرفاملقدَّمة أن يطلب أن تنظر يف العريضة  يودُّ كان املدعي   إذاوينبغي أيضا بيان ما   •
من الالئحة. 112من املادة  2بالفقرة 

اسم وكيل املدعي: ككذلوينبغي أن يذكر هذا الفصل   

وكيال له لغرض كل  ]السيد ..../السيدة ....] بتعيني [املدعيمن الالئحة، قام [ 56من املادة  2بالفقرة  عمالً   
هي كالتايل: ف ]بالسيد ..../ السيدة ....باالتصال [ املتعلقةالتفاصيل املقدَّمة. أما  اإلجراءات املتصلة �ذه العريضة

].تف، رقم الفاكس، عنوان الربيد اإللكرتوينالعنوان، رقم اهلا[

 56من املادة  1ل إليه كل املراسالت خبصوص هذه القضية وفقا للفقرة سَ ر العنوان للتبليغ الذي ينبغي أن تُ  أماو   
  ].العنوان يف هامبورغ أو برلنيمن الالئحة فهو كاآليت: [

  
  2الفصل 

  بيان الوقائع
ن الالئحة، فإن بيان الوقائع جيب أن:م 111من املادة  2وفقا للفقرة   
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  ان معروفا؛وطاقمها، إذا ك احلايل للسفينة حيدد وقت احتجاز السفينة واملكان الذي مت فيه االحتجاز، واملوقع  •
عه، مها، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، اسم السفينة والَعَلم الذي ترفقيتضمن املعلومات ذات الصلة بالسفينة وطا  •

مكان تسجيلها، ومحولتها باألطنان ومحولتها من البضائع، والبيانات ذات الصلة بتحديد قيمتها، واسم وميناء أو 
  بطاقمها؛ اخلاصة، والتفاصيل ومشغِّلهاوعنوان مالك السفينة، 

  
حيدد مبلغ وطبيعة وشروط الكفالة أو الضمان املايل اآلخر الذي ميكن أن تكون الدولة احملتجزة قد فرضته ومدى   •

  االمتثال هلذه املتطلبات؛
  
يتضمن أي معلومات أخرى يعتربها املدعي ذات صلة بتحديد مبلغ الكفالة املعقولة أو الضمان املايل اآلخر   •

املعقول وبأي مسألة أخرى يف القضية.

  3الفصل 
  القضائي االختصاص

  
حة، األساس القانوين الذي يُدفع بأن من الالئ 54من املادة  2، وفقا للفقرة املقدَّمة جيب أن ُحتدد العريضة  

يستند إليه.الدولية اختصاص احملكمة 

صفهما بو  املنازعةالوضع القانوين لطريف  أي من االتفاقية، 292من املادة  1ويتناول هذا الفصل متطلبات الفقرة   
مسألة الدولية احملكمة  إىلل اشرتاط أن حتاعي بوصفه دولة َعَلم السفينة؛ و دَّ الوضع القانوين للمو دولتني طرفني يف االتفاقية، 

اإلفراج عن السفينة من االحتجاز بعد انقضاء عشرة أيام على احتجاز السفينة.

  4الفصل 
  بيان باألسس القانونية

  
.ملقدَّمةا من الالئحة، األسس القانونية اليت تستند إليها العريضة 111من املادة  1تتضمن العريضة، وفقا للفقرة   

و الدولة احملتجزة مل متتثل ألحكام االتفاقية بشأن اإلفراج السريع عن السفينة أ ويتناول هذا الفصل االدعاء بأنَّ   
 ح مصائد األمساك). وعلى املدعي أن يثبتمن االتفاقية فيما يتعلق جبنَ  73ة طاقمها عند تقدمي كفالة معقولة (انظر املاد

كفالة معقولة أو ضمانا ماليا معقوال آخر.  يشكِّلوز له أن يتناول مسألة ما ادعاءه قائم على أسس سليمة، وجي نَّ أ
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  5الفصل 
  االلتماسات المقدَّمة

  
امللتمس إصدارها. األوامر أو االنتصافيتناول هذا الفصل   

  على سبيل املثال:
:... أنلن أن تقضي وتعالدولية وبناء عليه/ولألسباب املبينة أعاله، يطلب املدعي من احملكمة [

  ؛------قضائياً  اً اختصاصالدولية للمحكمة   )1(
  ؛----------الطلب مقبول   )2(
  ؛----إخالء سبيل الطاقم  إىلاملدعى عليه جيب أن يبادر، على وجه السرعة،   )3(
.]؛ إخل------قيمة الكفالة أو الضمان املايل اآلخر جيب أن تكون   )4(

  
[املكان والتاريخ]

  يس الدولة، أو رئيس احلكومة،توقيع رئ[
  أو وزير الشؤون اخلارجية، أو وزير العدل/النائب العام،
  ]أو املمثل الدبلوماسي
  *اسم صاحب التوقيع
  منصبه

مرفقات

  ).3، الفقرة 111(انظر الالئحة، املادة املقدَّمة تُرفق املستندات الداعمة بالعريضة   

                                                                   

رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزيرا للشؤون اخلارجية أو وزير عدل/نائبا عاما أو ممثال دبلوماسيا،  املوقِّعإذا مل يكن   *  
.14على التوقيع واحد منهم أو أي سلطة حكومية خمتصة أخرى. انظر منوذج االستمارة الوارد يف املرفق  يصدِّقجيب أن 

74

  5الفصل 
  االلتماسات المقدَّمة

  
امللتمس إصدارها. األوامر أو االنتصافيتناول هذا الفصل   

  على سبيل املثال:
:... أنلن أن تقضي وتعالدولية وبناء عليه/ولألسباب املبينة أعاله، يطلب املدعي من احملكمة [

  ؛------قضائياً  اً اختصاصالدولية للمحكمة   )1(
  ؛----------الطلب مقبول   )2(
  ؛----إخالء سبيل الطاقم  إىلاملدعى عليه جيب أن يبادر، على وجه السرعة،   )3(
.]؛ إخل------قيمة الكفالة أو الضمان املايل اآلخر جيب أن تكون   )4(

  
[املكان والتاريخ]

  يس الدولة، أو رئيس احلكومة،توقيع رئ[
  أو وزير الشؤون اخلارجية، أو وزير العدل/النائب العام،
  ]أو املمثل الدبلوماسي
  *اسم صاحب التوقيع
  منصبه

مرفقات

  ).3، الفقرة 111(انظر الالئحة، املادة املقدَّمة تُرفق املستندات الداعمة بالعريضة   

                                                                   

رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزيرا للشؤون اخلارجية أو وزير عدل/نائبا عاما أو ممثال دبلوماسيا،  املوقِّعإذا مل يكن   *  
.14على التوقيع واحد منهم أو أي سلطة حكومية خمتصة أخرى. انظر منوذج االستمارة الوارد يف املرفق  يصدِّقجيب أن 

75

  13المرفق 
  

بتعيين وكيل إشعار

ن والتاريخ][املكا

])لجِّ املسأمني السجل ( إىله توجَّ [

،السيد أمني السجل

 السيد..../السيدة ....]حكومة [....] مبوجب هذا [ تعنيِّ ، الدولية من الئحة احملكمة 56عمال بالفقرة [....] من املادة 
لقانون البحار. احملكمة الدولية إىل] املرفوعة ---] يف القضية املتعلقة [بـ الدولةوكيال لـ [

].وينالعنوان، رقم اهلاتف، رقم الفاكس، وعنوان الربيد اإللكرت [ :هي كالتايل ]---/السيدة---بالسيدوتفاصيل االتصال [

من الال ئحة فهو كما يلي:  56من املادة  1إليه املراسالت املتعلقة بالقضية وفقا للفقرة  تبلَّغأما العنوان الذي ينبغي أن 
  ]. هامبورغ أو برلنيالعنوان يف[

وتقبلوا االحرتام،

  توقيع رئيس الدولة، أو رئيس احلكومة،[  
  أو وزير الشؤون اخلارجية، أو وزير العدل/النائب العام،
  أو املمثل الدبلوماسي]

  املوقِّعاسم 
  منصبه
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77

14المرفق 
  

  توقيع الوكيل على تصديق
  
  [املكان والتاريخ]

  
   ])لجِّ املسأمني السجل ( إىله جَّ [تو 
  

 [...] من [الطلب] بأن التوقيع الذي يظهر يف الصفحة، مبوجب هذا نؤّكد ]ومنصبه املوقِّعاسم [حنن،   
ة من وكيال يف القضية املتعلقة [بـ ....] واملرفوع املعنيَّ [اسم الوكيل]  هو توقيع[....]  حكومة[من/نيابة عن]  املقدم

  احملكمة الدولية لقانون البحار. إىلقبل/نيابة عن حكومة [....] ضد حكومة [....] 

  
  
  
  

  توقيع رئيس الدولة، أو رئيس احلكومة،[
  أو وزير الشؤون اخلارجية، أو وزير العدل/النائب العام،
  ]أو املمثل الدبلوماسي

  املوقِّعاسم 
  منصبه





79 

15المرفق 
  

  توقيعه على تصديقبالبتعيين وكيل و  إشعار
  
  [املكان والتاريخ]

  
  ])لجِّ املسأمني السجل ( إىله جَّ [تو 
  
من الالئحة،  56من املادة  ]......[ عمال بالفقرة ،]اسم الوكيل ومنصبهمبوجب �ذا [ نعنيِّ  ،]ومنصبه املوقِّعاسم ، [حنن

---د حكومة [] ض---] حكومة [عنمن ِقَبل/بالنيابة ] واملرفوعة [---] يف القضية املتعلقة [بـاسم الدولةوكيال عن [
احملكمة الدولية لقانون البحار. إىل] 

  وقيع ] هو ت---حكومة [ ]من/بالنيابة عنم [دَّ املق التوقيع الذي يظهر يف الصفحة [...] [من الطلب] د أنَّ ؤكّ نو 
  ].اسم الوكيل[

  توقيع رئيس الدولة، أو رئيس احلكومة،
  وزير العدل/النائب العام،أو وزير الشؤون اخلارجية، أو 

  ]أو املمثل الدبلوماسي
  املوقِّعاسم 

منصبه
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80

  16المرفق 
  بند التفاق دولي يتعلق بأغراض اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

  المحكمة الدولية لقانون البحار إصدار رأي استشاري  يبشأن تولِّ 
  

  [إلدراجه يف اتفاق دويل يتعلق بأغراض االتفاقية]
  

  املادة سني سني
  

)] بأن رتكةللهيئة (مثالً الرئيس التنفيذي للكيان، أو رئيس اللجنة املش] أن تأذن [للسلطة احملدَّدة يف هذا االتفاقجيوز [
احملكمة الدولية لقانون البحار طلبًا اللتماس رأي استشاري بشأن مسألة ذات طابع قانوين خبصوص  إىل] حييلحتيل [

  تفسري أو تطبيق هذا االتفاق.
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81

  17المرفق 
  ن المحكمة الدولية لقانون البحارطلب التماس رأي استشاري م

  أمين السجل (المسجِّل)] إلى[يوجَّه 
  [التاريخ واملكان]

  ل)]جِّ أمني السجل (املس إىله جَّ [تو 
  

ذ فيها القرار املشار ] اليت اختُّ [السلطة أو الكيان]] اختذت قراراً يف [تبيان اجللسة [أو االجتماعأتشرَّف بأن أعلمكم بأن 
ملشرتكة)]، يأذن [للهيئة (مثالً الرئيس التنفيذي للكيان، أو رئيس اللجنة ا [املكان]،يف  [التاريخ]إليه]، اليت ُعقدت يف 
ون البحار، من احملكمة الدولية لقان اللتماس رأي استشاريبتقدمي طلب ] من [عنوان االتفاق] عمالً باملادة [سني سني
  التالية: بشأن املسألة (املسائل)

1-  
2-  

(...)  
من  21احملكمة الدولية، عمًال باملادة  إىلُأحيل هذا الطلب اللتماس رأي استشاري ووفقًا لذلك القرار، أتشرَّف بأن 

  الئحة الداخلية للمحكمة الدولية.من ال 138النظام األساسي للمحكمة الدولية، واملادة 
  

رفقت طيه الوثائق أمن الالئحة الداخلية للمحكمة الدولية،  131أتشرَّف كذلك بأن أعلمكم بأنه، عمًال باملادة 
  التالية: [...] 

  
  بصفة ممثل يف هذه اإلجراءات. السيدة ..../السيدة ...]وقد عيَّنت [

  
  ].عنوان اهليئة أو الكيانالعنوان التايل: [ إىلويُرجى توجيه كل املراسالت خبصوص هذه القضية 

  
  وتقبلوا االحرتام

  ]التوقيع[
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