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  ملسائل املواضيعيةا
  البنود املتعلقة باحملاكم الدولية - ٣٦

  دولية حملاكمة األشخاص املسؤولنياحملكمة ال - ألف 
  اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويلعن االنتهاكات 

  ١٩٩١اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
  أعمال اإلبادة اجلماعية عن حملاكمة األشخاص املسؤولنياحملكمة اجلنائية الدولية 

  الدويل املرتكبة يفوغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين 
  ؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعيةواملواطنني الروانديني املس إقليم رواندا

  ملماثلة يف أراضي الدول اجملاورةوغريها من االنتهاكات ا
  ١٩٩٤ل/ديسمرب كانون األو ٣١كانون الثاين/يناير و  ١بني 

ــة     ــداوالت املؤرخــــ ــه  ٢املــــ حزيران/يونيــــ
  )٤١٥٠(اجللسة  ٢٠٠٠

ــة    حزيران/يونيــــه  ٢، املعقــــودة يف ٤١٥٠يف اجللســ
املدعيـة  ، استمع جملـس األمـن إىل إحاطـة إعالميـة مـن      ٢٠٠٠

العامــة للمحكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن  
يل اليت ارُتكبـت يف  االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدو

(احملكمـة الدوليـة    ١٩٩١إقليم يوغوسـالفيا السـابقة منـذ عـام     
ــة    ليوغوســالفيا الســابقة)   ــة حملاكم ــة الدولي ــة اجلنائي وللمحكم

األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبـادة اجلماعيـة وغـري ذلـك     
من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنسـاين الـدويل املرتكبـة يف    

واطنني الروانــديني املســؤولني عــن أعمــال    إقلــيم روانــدا واملــ  
اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن االنتـهاكات املماثلـة املرتكبــة يف       

كـانون   ٣١كانون الثاين/ينـاير و  ١أراضي الدول اجملاورة بني 
(احملكمة الدولية لروانـدا)، وبعـد ذلـك     ١٩٩٤األول/ديسمرب 

  وممثل رواندا، ببيانات. ،)١(أدىل معظم أعضاء اجمللس

__________ 

 مل ُيدلِ ممثلو أوكرانيا وتونس وناميبيا ببيانات يف تلك اجللسة.  )١(  

ــة      ــة الدوليــــ ــة للمحكمــــ ــة العامــــ ــادت املدعيــــ وأفــــ
ــها      ــدا يف إحاطت ــة لروان ــة الدولي ليوغوســالفيا الســابقة واحملكم

، السـابقة  اإلعالمية، فيما يتعلق باحملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا   
بأن التعاون امتنع متاما مع مكتبها من جانب يوغوسالفيا بعـد  

ــة احل ــة ململ يف عــام  عليهــا نظمــة حلــف مشــال األطلســي  اجلوي
علــــى  هاقدرتــــ. وأوضـــحت أن هـــذه احلالـــة أعاقـــت ١٩٩٩

. ورغـــم صـــربينيالضحايـــــا البشـــــأن  هاحتقيقاتــــاستكمــــــال 
 إشــادهتا بتعــاون حكومــة كرواتيــا اجلديــدة مــع احملكمــة، فإهنــا 

بأن مجهوريـة كرواتيـا متتثـل    ذكرت أنه ال ميكنها بعد اإلبالغ 
ــع احملكمــ    ــاون م ــا بالتع ــا اللتزاماهت ــرا لوجــود بعــض   ةمتام ، نظ

املســائل املعلقــة. وفيمــا يتعلــق مبســألة أخــرى، أشــارت إىل أن  
ــالنظر إىل أن     طــول إجــراءات احملكمــة أصــبح ميثــل مشــكلة، ب

ــا األساســي   ــهمني احلــق يف احملاكمــة   نظامه ــع املت يضــمن جلمي
وأعربــت لــذلك عــن تأييــدها   دون تــأخري لــيس لــه مــا يــربره. 
ليوغوســالفيا الســابقة، الــيت ليــة ملقترحــات رئــيس احملكمــة الدو

يقدمها إىل اجمللــس بعــد قليــل، ويطلــب فيهــا مــوارد إضــافية ســ
  للتعامل مع عبء العمل لدى احملكمة خالل مدة مناسبة.
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وفيما يتعلـق بقضـية أخـرى، أفـادت بـأن االدعـاء قـد          
جـــرى تقييمـــا للشـــكاوى واالدعـــاءات باحتمـــال أن تكـــون أ

الل احلملــة منظمــة حلــف مشــال األطلســي قــد ارتكبــت خــ      
جرائم تقـع   ١٩٩٩اجلوية اليت شنتها على يوغوسالفيا يف عام 

وأعلنـت أهنـا بعـد فحـص مجيـع الوقـائع        ضمن والية احملكمـة. 
بـالرغم مـن    وإجراء حتليل قانوين مفصل، قـد خلصـت إىل أنـه   

فــإن  ارتكــاب منظمــة حلــف مشــال األطلســي بعــض األخطــاء 
افا عسـكرية غـري   مل تستهدف عن عمد املدنيني أو أهداملنظمة 
ــرعية ــك    و شـ ــن تلـ ــق يف أي مـ ــاب التحقيـ ــتح بـ ــاس لفـ ال أسـ

االدعـــاءات أو يف احلـــوادث األخـــرى ذات الصـــلة بالقصـــف  
  الذي قامت به منظمة حلف مشال األطلسي.

وفيما يتعلق باحملكمة الدولية لروانـدا، أفـادت املدعيـة      
العامة بأن العالقات مع حكومة رواندا قد حتسـنت بعـد إلغـاء    

يف قضــية  بــاإلفراج عــن املتــهم يف   االســتئناف   لــدائرة  حكــم
ــاغويزا، ــازا.     باراي ــة أضــحى اآلن ممت ــع احلكوم ــاون م وأن التع

وأفــادت بشــأن خطــط وضــعتها حكومــة روانــدا الســتحداث  
للتخفيــف مــن حــدة    غاتشاتشــانظــام للعــدل يعــرف بنظــام    
  .)٢(اكتظاظ السجون باحملتجزين

الــيت أدلــوا هبــا وأعــرب معظــم املــتكلمني يف البيانــات    
عقــب اإلحــاطتني اإلعالميــتني عــن تأييــدهم لعمــل احملكمــتني، 
ــدول إىل التعــاون معهمــا، وال ســيما احملكمــة     ــع ال ودعــوا مجي
الدوليـة ليوغوســالفيا السـابقة، وأكــدوا أنـه ال بــد مـن القــبض     
على اهلاربني املتبقني، وخاصة القادة السياسيون والعسـكريون  

إىل احملكمــــتني. ورأى بعــــض  رفيعــــو املســــتوى، وتســــليمهم
املتكلمني أن عمل احملكمتني يتسم بأمهية كبرية لعمـل احملكمـة   

  .)٣(الدولية يف املستقبلاجلنائية 

__________ 

  )٢(  S/PV.4150،  ٧-٣الصفحات. 

(هولنـدا،   ١٦(األرجنتني)؛ والصفحة  ٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣(  
 كندا).

وأعرب ممثل االحتاد الروسي عن رأي مفاده أنه بينمـا    
كمة الدوليـة لروانـدا،   ية كبرية على عمل احملمهتعلق حكومته أ
العمليات السياسـية داخـل   تأثري خطري على تطبيع  فلم يكن هلا

رواندا أو علـى مكافحـة جـرائم احلـرب يف أجـزاء أخـرى مـن        
االفتقـار إىل السـرعة والفعاليـة يف عمـل     ورغم أنـه عـزا    العامل.

إىل االفتقار إىل املستوى املناسب مـن التعـاون    نوعا مااحملكمة 
ــدول  ــة   مـــن جانـــب الـ ــها التنظيميـ ــا هياكلـ ــد أيضـ ــد انتقـ ، فقـ
للجهود اليت تبذهلا األمـم  عرب عن تأييده وأساليب عملها. وأ

ولطلـب زيـادة    الصـعوبات تلك املتحدة من أجل التغلب على 
عدد القضاة. وبينمـا أعـرب عـن عـزم حكومتـه علـى التعـاون        
مع احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السـابقة، فقـد قـال إن االحتـاد     

بعـض املشـاكل اخلطـرية يف أعمـال ذلـك اجلهـاز       الروسي جيـد  
وأعـــرب عـــن رأي مفـــاده أن عمـــل احملكمـــة تعـــرض  . أيضـــا

ــه يت  ــييس، وأنـ ــللتسـ ــيما إزاء   م سـ ــاز، وال سـ ــالتحيز واالحنيـ بـ
 .لصـرب واضح العداء من اوأهنا قد اختذت موقفا  يوغوسالفيا

 إزاءو ،هتــام خمتومــةاالتســليم عــرائض  إزاءوأعـرب عــن القلــق  
كمــة احملبــني  - مل يــأذن بــه جملــس األمــن    الــذي -التعــاون 
االســتخدام غــري املشــروع  ؛ وحلــف مشــال األطلســي  ومنظمــة
يف إلقاء القـبض علـى األشـخاص الـذين     االستقرار  قيقلقوة حت

الزيــادة املســتمرة وغــري املــربرة توجــه احملكمــة إلــيهم االهتــام؛ و
ــة  ــامالك و كمــةاحململيزاني ــوظيفي  ه ــى   .تضــخماملال عــالوة عل

القــــرار القاضــــي بإيقــــاف ذلــــك، أعــــرب عــــن اعتقــــاده أن 
ــة ملنظمــة حلــف مشــال   حقيقــات يف الت مســألة اهلجمــات اجلوي

 . ويف اخلتــام،ألوانــه اســابق األطلســي علــى يوغوســالفيا كــان 
هيئـة قضـائية   ك اعتقادهـا حبيـدة احملكمـة   ذكر أن حكومتـه بـدأ   

قالـت املدعيـة العامـة إهنـا     وردا على ذلك،  .)٤(يقل شيئا فشيئا
ــة ال  ــا هتمـ ــرفض متامـ ــفها ألهنـــ  تـ ــن أسـ ــييس، وأعربـــت عـ ا تسـ

االتصال بالسلطات يف االحتـاد   من أشهر ١٠تتمكن طوال  مل

__________ 

 .١٩-١٧املرجع نفسه، الصفحات   )٤(  
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وجهـة  واتفق ممثل الصني مـع   .)٥(احملكمة الروسي لشرح عمل
فيا السـابقة  بـأن جتـري احملكمـة الدوليـة ليوغوسـال      ةالقائل النظر

احتمال ارتكاب منظمة حلـف مشـال   حتقيقات يف االدعاءات ب
ين الـدويل يف محلـة   طلسي انتهاكات خطرية للقـانون اإلنسـا  األ

أن قــرار  ، وشــدد علــىالقصــف الــيت شــنتها علــى يوغوســالفيا
ــات  ــدليل    وقـــف تلـــك التحقيقـ ــدعوما بـ ــون مـ ــي أن يكـ ينبغـ

  .)٦(مقنع
ــع      كــدوأ   ــاون م ــه للتع ــتعداد حكومت ــدا اس ــل روان ممث

تعــيني حمققــني تتــوفر احملكمــة الدوليــة لروانــدا. غــري أنــه طلــب 
دفاع ذوي املـؤهالت  لديهم مؤهالت أفضل ملضاهاة حمامي الـ 

رعايـا روانـدا مـن    مزيـد مـن   توظيف . كما طلب تعيني العالية
مت  بــني الــذين أن مــن وأشــار إىلخمتلــف الفئــات االجتماعيــة؛ 

ن أنشـئت  الكثريين ممـ لشهود، مبا يف ذلك ا ،توظيفهم إىل اآلن
ــة، أو    هلــم  ــادة اجلماعي ــق باإلب هــم مــن ملفــات باهتامــات تتعل

ألشــخاص وجهــت إلــيهم احملكمــة  بالفعــل أقــارب أو أصــدقاء
  .)٧(االهتام

ــؤرخ    ــرر املـ ــاين/نوفمرب  ٣٠املقـ ــرين الثـ تشـ
 ١٣٢٩)؛ القرار ٤٢٤٠(اجللسة  ٢٠٠٠

)٢٠٠٠(  
ــة    ــودة يف ٤٢٢٩يف اجللس  تشــرين الثــاين/  ٢١، املعق
تمع اجمللـــس إىل إحاطـــات إعالميـــة مـــن ، اســـ٢٠٠٠نـــوفمرب 

س احملكمـة  رئيس احملكمة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة، ورئـي    
ــة العامــة للمحكمــتني، وبعــد ذلــك،     ــدا، واملدعي ــة لروان الدولي

  أدىل مجيع أعضاء اجمللس ببيانات.
وركز رئيس احملكمة الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة يف     

إحاطتــه اإلعالميــة علــى اقتراحــات اإلصــالح الــيت قــدمها إىل   
__________ 

 .٢٧رجع نفسه، الصفحة امل  )٥(  

 .٢٠-١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٦(  

 .٢٥-٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )٧(  

للمجلـــس . وأعـــرب عـــن امتنانـــه ٤١٦١اجمللـــس يف اجللســـة 
ه. يقـا عـامال علـى وجـه السـرعة للنظـر يف مقترحاتـ       إلنشائه فر

أن حتقيق توافق يف اآلراء يبدو ممكنا وطلـب إىل اجمللـس   ورأى 
أن يويل أولوية هلـذه املسـألة. وفيمـا يتعلـق بتعـاون الـدول مـع        
احملكمــة، أشــاد بالتقــدم الــذي أُحــرِز بعــد زيــادة التعــاون مــن    

ن القلـق  ولكنـه أعـرب عـ    جانب البوسنة واهلرسك وكرواتيـا، 
ــاء ك ــذين   إزاء بقـ ــيني والعســـكريني الـ ــؤولني السياسـ ــار املسـ بـ

وجهـــت إلـــيهم احملكمـــة االهتـــام مطلقـــي الســـراح. ويف هـــذا  
الصدد، ناشد اجمللس أن يسـتخدم كـل مـا لـه مـن نفـوذ لـدى        

الــدول الــيت خلفــت يوغوســالفيا  الــدول األعضــاء، وال ســيما 
ها، أراضـي يف  السابقة، وأن يقنعها باعتقال املتهمني املوجـودين 

  .)٨(عن بكرة أبيهم، وتقدميهم إىل احملكمة
ــدا      ــة لروان ــرة مــن  ووصــفت رئيســة احملكمــة الدولي فت

إلهناء األعمـال   قضتها احملكمة، فأدتاجلهود القضائية املكثفة 
، ممــا املتراكمــة املتمثلــة يف االلتماســات الســابقة علــى احملاكمــة 

 مجلـس أن مثـة  يتيح البدء يف عدد من احملاكمـات. وأكـدت لل  
ــة ــة معقول ـــ   إمكاني ا شخصــ ٣٥الســتكمال القضــايا اخلاصــة ب

احملكمة، ولكنها حـذرت   واليةأثناء فترة يف ينتظرون احملاكمة 
 عـدد املشـتبه فـيهم اجلـدد    استحالة التنبـؤ يف تلـك املرحلـة ب   من 

  .)٩(الذين ميكن توجيه االهتام إليهم
وذكـــرت املدعيـــة العامـــة للمحكمـــتني، فيمـــا يتعلـــق   

مرحلــة باحملكمــة الدوليــة لروانــدا، أن االدعــاء قــد بلــغ اآلن      
وضـع  ، وأنـه ميكـن   علوماتاملمع أنشطته اخلاصة جبمتقدمة يف 

ــول أجـــــال ل  ــة أطـــ ــات ولخطـــ ــدتتحقيقـــ ــ هاميقـــ  ةإىل رئيســـ
لتخطيط االستراتيجي االستشرايف فيما يتعلـق  ل أساسكاحملكمة

أمهيــة وأكــدت أيضــا أهنــا لبيــان  واليــة حمكمــة روانــدا.إجنــاز ب
عمـل احملكمــة لشـعب روانــدا، سـتطلب إىل الــدوائر االبتدائيــة    

__________ 

  )٨(  S/PV.4229،  ٥-٣الصفحات. 

 .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٩(  
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مقـر احملكمـة يف   يف رواندا بدال من ت استماع أن تعقد جلسا
يف نقــل احملكمــة كلــها ، وأشــارت إىل إمكانيــة الــتفكري أروشــا

روانــدا. وفيمــا يتعلــق مبســألة مرتبطــة بــذلك، أعربــت عــن  إىل
ى لــعنصــا يتضــمن  أســفها ألن النظــام األساســي للمحكمــة ال

مشاركة الضحايا خالل احملاكمة وال يوفر سـوى احلـد األدىن   
ها مكتبـ  هحـرز وبالنظر إىل مـا أ  .ورد احلقوق هلممن التعويض 

آثــار كميــات ضــخمة مــن األمــوال يف      اقتفــاءيف  جنــاح مــن
ميكـن أن  رأت أنـه  ، هااحلسابات الشخصية للمتـهمني وجتميـد  

ــحايا    ــويض الضـ ــاكم لتعـ ــتخدمها احملـ ــات   أوتسـ ــة نفقـ لتغطيـ
يف تعــديل النظــام نظــر أن يجمللــس ا ، واقترحــت علــىاحملاكمــة

وانتقلــت إىل الكــالم عــن احملكمــة   .األساســي يف هــذا الصــدد
الدولية ليوغوسالفيا السابقة، فقالت إنـه حتقـق قـدر كـبري مـن      
التقدم يف التعاون مع حكومـة كرواتيـا، ولكنـه يتقـوض بفعـل      

ــي   ــائل رئيسـ ــع مسـ ــق يف بضـ ــلة  ةالتعويـ ــها املتصـ ــة ، منـ باحلملـ
ضــد الصــرب يف كرواتيــا، املعروفــة  ١٩٩٥الكرواتيــة يف عــام 
. وبالنســبة ملســألة أخــرى، اعربــت عــن قلقهــا بعمليــة العاصــفة

، ونتـائج  بشأن معـدل إلقـاء القـبض علـى األشـخاص املتـهمني      
، الــيت واهلرســك االنتخابــات الــيت أجريــت مــؤخرا يف البوســنة 

بعـض السـلطات    تعـاون حتسـن يف   أي رأت أهنا لن تـؤدي إىل 
وحذرت، باإلضافة إىل ذلك، مـن اإلفـراط    احمللية مع احملكمة.

يف التفــاؤل بشــأن زيــادة تعــاون يوغوســالفيا مــع احملكمــة بعــد 
، وطالبــت بتقدميــه ميلوســيفيتشســلوبودان اإلطاحــة بــالرئيس 

املناشـدات  . وباإلشـارة إىل عـدد مـن    أمـام احملكمـة  محاكمة لل
ضـد   ق يف دعـاوى عـن اسـتمرار الـتطهري العرقـي     حة للتحقياملل

بعــــد نشــــر قــــوة  يف كوســــوفو الســــكان الصــــرب والرومــــا
رمسيا من اجمللـس توسـيع اختصـاص احملكمـة      تطلب كوسوفو،

  .)١٠(يف هذا اخلصوص

__________ 

 .١٤-٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٠(  

وأعــرب معظــم املــتكلمني يف البيانــات الــيت أدلــوا هبــا     
بعد اإلحاطـات اإلعالميـة عـن تأييـدهم القتراحـات اإلصـالح       

ــيت ــها إنشــاء جمموعــة مــن      ال ــا رئيســا احملكمــتني، ومن تقــدم هب
القضــاة املخصصــني وإضــافة قاضــيني إىل دائــرة االســتئناف.      

أن جيـــري اختيـــار القضـــاة     علـــى  د بعـــض املـــتكلمني  شـــد و
املخصصني باالنتخاب وأن يراعـى فيـه مبـدأ التوزيـع اجلغـرايف      

  .)١١(العادل، فضال عن متثيل خمتلف النظم القانونية
مـا يسـاوره مـن شـواغل      ثـل االحتـاد الروسـي   وكرر مم  

ــة ليوغوســالفيا الســابقة،      خطــرية بشــأن عمــل احملكمــة الدولي
ــد    ــة ق ــدم    مضــيفا أن احملكم ــا عــن حــاالت ع أغمضــت عينيه

مراعاة قواعـد القـانون اإلنسـاين الـدويل مـن جانـب األطـراف        
، مبــا يف ذلــك وقــف التحقيــق يف غــارات األخــرى يف الصــراع
طلسي اجلويـة علـى يوغوسـالفيا. ورأى    منظمة حلف مشال األ

القـــانون قامـــت مـــرارا وتكـــرارا بتعـــديل قواعـــد  أن احملكمـــة 
اإلنســاين الــدويل وتأويلــه. ويف هــذا الصــدد، تســاءل عمــا إذا  
ــدويل أن ميــول أنشــطة احملكمــة الــيت      كــان ينبغــي للمجتمــع ال
تتجـــاوز حـــدود واليتـــها، وطالـــب بـــإجراء اســـتعراض دقيـــق 

ــى  ــد الطــابع    أ ألنشــطتها وأصــر عل ــد حــان لتحدي ن الوقــت ق
ــك، أعــرب عــن       ــها بشــكل واضــح. ورغــم ذل املؤقــت لواليت
تأييده القتراح تعزيز فعالية احملكمـة وإنشـاء فريـق مـن القضـاة      

وردا علـى ذلـك، رفضـت املدعيـة ثانيـة تلـك       . )١٢(املخصصني
وأعربـت مـن    هلـا،  ال أسـاس سـتهجنة و االهتامات، باعتبارهـا م 

مــة االحتــاد الروســي مل تســتجب ألن حكو جديــد عــن أســفها
وأكـد ممثـل    .)١٣(لطلباهتا زيارة موسكو لبحث أعمال احملكمـة 

__________ 

 ٣١-٣٠(جامايكـا)؛ والصـفحتان    ٢٨املرجع نفسـه، الصـفحة     )١١(  
 (تونس). ٣٣(أوكرانيا)؛ والصفحة 

  )١٢(  S/PV.4229 ؛ انظــــر أيضــــا  ٢٦-٢٤، الصــــفحاتS/PV.4150 ،
 .١٩-١٧الصفحات 

  )١٣(  S/PV.4229 ؛ انظـــــر أيضـــــا ١٣-١٢، الصـــــفحتانS/PV.4150 ،
 .٢٧الصفحة 
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حقيـق  تالصني جمددا كذلك حتفظاته اجلدية بشأن قرار وقف ال
يف االدعــاءات بارتكــاب انتــهاكات خطــرية للقــانون اإلنســاين 
الدويل خـالل عمليـات قصـف منظمـة حلـف مشـال األطلسـي        

نظر إىل التغــيريات السياســية الكــربى ليوغوســالفيا. ورأى، بــال
تــاريخ الــيت حــدثت يف يوغوســالفيا الســابقة، أن حيــدد اجمللــس 

للمحكمة، واقترح أن حتـال القضـايا    الزميناالختصاص انتهاء 
املتعلقة باألشخاص األدىن مرتبة، حيثما تسمح الظـروف، إىل  

ــة يف بلــدان يوغوســالفيا الســابقة. كمــا اقتــرح    احملــاكم الوطني
تقصــي كشــاف إمكانيــة اللجــوء إىل نــوع مــن عمليــات      است

. غــري أن مــتكلمني آخــرين حــذروا مــن )١٤(واملصــاحلة احلقــائق
اقتــراح وضــع حــد زمــين لواليــة احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا 

  .)١٥(السابقة
 تشــرين الثــاين/ ٣٠، املعقــودة يف ٤٢٤٠ويف اجللســة   
، أدرج اجمللــــس يف جــــدول أعمالــــه رســــالة  ٢٠٠٠نــــوفمرب 

موجهة إىل رئيس اجمللس من  ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٧رخة مؤ
ــام ــة  )١٦(األمـــني العـ ــالة مؤرخـ ــا رسـ ــل هبـ ــايو  ١٢، حييـ أيار/مـ

ــالفيا     ٢٠٠٠ ــة ليوغوسـ ــة الدوليـ ــيس احملكمـ ــن رئـ ــة مـ موجهـ
ــه  ١٤الســابقة ورســالة مؤرخــة   موجهــة  ٢٠٠٠حزيران/يوني

  من رئيسة احملكمة الدولية لرواندا.
م اجمللــس إىل مشــروع ووجــه الــرئيس (هولنــدا) اهتمــا  

ــرار ــان، علــى النحــو    )١٧(ق ــرئيس ببي . وقبــل التصــويت، أدىل ال
ــه خــالل التشــاور      ــه بــني أعضــاء اجمللــس. وذكــر أن املتفــق علي
بشأن مشروع القرار أصبح من الواضح أن هناك أربع مسائل 
يبقى على الفريق العامل للمجلس املعين بـاحملكمتني معاجلتـها،   

__________ 

  )١٤(  S/PV.4229،  ٢٨-٢٧الصفحتان. 

(الواليـــات املتحــدة)؛ والصـــفحة   ١٥املرجــع نفســـه، الصــفحة     )١٥(  
 ملكة املتحدة).(امل ٢٢(فرنسا)؛ والصفحة ١٨

  )١٦(  S/2000/865اجللســـــة  ٢٠انظـــــر مـــــداوالت  ؛) حزيران/يونيـــــه
٤١٦١( 

  )١٧(  S/2000/1131. 

ــر   ــع اجلغـ ــألة التوزيـ ــي مسـ ــويض  وهـ ــألة تعـ ــادل؛ ومسـ ايف العـ
الضــحايا؛ ومســألة األشــخاص الــذين ُيلقــى القــبض علــيهم أو  
ــني      ــوازن بـ ــألة التـ ــروعة؛ ومسـ ــري مشـ ــة غـ ــزون بطريقـ ُيحتجـ

  اجلنسني.
وبعد ذلك طُرِح مشروع القـرار للتصـويت؛ واعُتِمـد      

ــرار    ــدون مناقشــة بوصــفه الق )، ٢٠٠٠( ١٣٢٩باإلمجــاع وب
الفصـل السـابع    يف إطارمتصرفا قام اجمللس يف مجلة أمور،  وبه

  من امليثاق، مبا يلي:
قرر تشكيل فريق مـن القضـاة املخصصـني للمحكمـة الدوليـة        

ليوغوسالفيا السابقة وتوسيع عضوية دوائر االستئناف باحملكمة الدوليـة  
ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة الدولية لرواندا وقرر أيضا من أجل هـذه  

مــن النظــام األساســي للمحكمــة  ١٤و  ١٣ و ١٢الغايــة تعــديل املــواد 
الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة واالستعاضــة عــن تلــك املــواد باألحكــام   

 ١٣و  ١٢و  ١١الواردة يف املرفق األول هلذا القرار وقرر تعديل املواد 
من النظام األساسـي للمحكمـة الدوليـة لروانـدا واالستعاضـة عـن تلـك        

  ق الثاين هلذا القرار؛املواد باألحكام الواردة يف املرف
قرر كذلك أن ُيعيَّــن قاضيان إضافيان يف أسـرع وقـت ممكـن      

قاضيني يف احملكمة الدوليـة لروانـدا وقـرر أيضـا ودون املسـاس بأحكـام       
مــن النظــام األساســي لتلــك احملكمــة أن يعمــل  ١٢مــن املــادة  ٤الفقــرة 

احلـاليني   القاضيان فور انتخاهبما حىت موعد انتـهاء فتـرة خدمـة القضـاة    
وأن يقــوم جملــس األمــن مــن أجــل ذلــك االنتخــاب بــالرغم مــن حكــم   

ــرة  ــادة  ٢الفقـ ــن املـ ــة    ١٢(ج) مـ ــع قائمـ ــام األساســـي بوضـ ــن النظـ مـ
باملرشحني من الترشيحات الـواردة حبيـث ال تقـل عـن أربعـة مرشـحني       

  وال تزيد عن ستة مرشحني؛
قــرر أن يتخــذ رئــيس احملكمــة الدوليــة لروانــدا فــور انتخــاب     

لقاضيني اخلطوات الالزمة يف أسـرع وقـت يـراه عمليـا النتـداب اثـنني       ا
مـن النظـام األساسـي     ١٢من القضاة املنتخـبني أو املعيـنني وفقـا للمـادة     

للمحكمــــة الدوليــــة لروانــــدا لــــيعمال قاضــــيني يف دوائــــر االســــتئناف 
  .باحملكمتني
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 تشــــرين الثــــاين/ ٢٧املــــداوالت املؤرخــــة   
  )٤٤٢٩(اجللسة  ٢٠٠١نوفمرب 

ــتمع اجمللــــس إىل إحاطــــات  ٤٤٢٩يف اجللســــة    ، اســ
إعالميـــة مـــن رئـــيس احملكمـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا الســـابقة  
ورئيسة احملكمـة الدوليـة لروانـدا واملدعـة العامـة للمحكمـتني،       

سـنة  معظـم أعضـاء اجمللـس وممثلـو البو    ببيانات وبعد ذلك أدىل 
  .)١٨(واهلرسك ورواندا ويوغوسالفيا

الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة يف     وأكد رئيس احملكمة  
إحاطتــه أنــه جــرى تنفيــذ إصــالحات كــبرية، وأهنــا جنحــت يف 

ــاإلســراع بــاإلجراءات  ــادة كــبرية يف أنشــطة  ممــا ي ؤدي إىل زي
احملكمــة. ورأى أن تلــك اإلصــالحات ســتمكن احملكمــة مــن    

، رهنا ٢٠٠٨-٢٠٠٧احملاكم يف دوائر االنتهاء من إجراءات 
تـوفري املـوارد الالزمـة    وهمني مبعدل ثابـت  اعتقال املت باستمرار

للمحكمة. ومع ذلك، اقترح إحالـة القضـايا األقـل أمهيـة لتـتم      
احملاكمة عليها يف دول املنطقة، مـع أخـذ التطـورات السياسـية     

 هـــانظميف املنطقـــة بعـــني االعتبـــار، شـــريطة أن تعـــاد هيكلـــة  
  .)١٩(القضائية على أسس دميقراطية

دوليـة لروانـدا أيضـا تقريـرا     وقدمت رئيسـة احملكمـة ال    
الطاقـة   عن اإلصالحات املنفذة، ولكنها أكدت أنـه لـو بقيـت   

قضاة دون تغـيري، فلـن تـتمكن احملكمـة مـن إجنـاز       الاحلالية من 
عــالوة علــى   .٢٠٠٧حماكمــة احملتجــزين احلــاليني قبــل عــام     

ذلك، أشارت إىل أن االدعاء يتوقع توجيه لوائج االهتـام لعـدد   
. ووجهـت  ٢٠٠٥صا جديدا حبلول عـام  شخ ١٣٦يصل إىل 

ــه يف    ــراح قدمتـ ــس إىل اقتـ ــام اجمللـ ــه  ٩اهتمـ  ٢٠٠١متوز/يوليـ
إلنشاء جممع من القضـاة املخصصـني، علـى غـرار احلـل الـذي       
مت التوصـــل إليـــه بالنســـبة للمحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا      

__________ 

مل ُيدلِ ممثلو بنغالديش وجامايكا والواليات املتحدة ببيانـات يف    )١٨(  
 تلك اجللسة؛ وكانت رواندا ممثلة بوزير العدل.

  )١٩(  S/PV.4429،  ٧-٣الصفحات. 

علـى هـذا   إذا مـا متـت زيـادة طاقـة احملكمـة      السابقة، وتوقعت 
ة بتنقــيح برناجمهــا املتعلــق مــامــت املدعيــة الع، وإذا مــا قاالنحــو

ــتأن بالتحقيقــات،  ــدا  مكت ــة لروان ز اجنــمــن إن احملكمــة الدولي
وهـو   سابقا، بدال من املوعد املتوقع ٢٠٠٧عملها حبلول عام 

ــام  ــاع واقترحــت  .٢٠٢٣ع ــدل األخــرى    اتب ــة الع ــبل إقام س
ومنــــها التشــــجيع علــــى إجــــراء احملاكمــــات علــــى الصــــعيد  

  .)٢٠(الوطين
أمجلت املدعية العامة، فيما يتعلق باستراتيجية و  

اخلروج للمحكمتني، سياسة االدعاء اليت ستتبعها يف املستقبل 
 لىلكي تتيح للمجلس فهم حجم العمل الذي يتعني ع

وذكرت أهنا واليتيهما.  تستكمالقبل أن  إجنازهاحملكمتني 
تعتزم التركيز على القادة يف كل من رواندا ويوغوسالفيا، 

لكنها شددت على أن القادة احملليني كانوا يقومون أيضا و
اجلرائم  منظمني رئيسيني وحمرضني علىك بدور هام

الرئيسية. ورأت أن األرقام اليت قدمتها بالنسبة للتحقيقات 
حتقيقا للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة  ٣٦ -املتبقية 

ى ليست سو - حتقيقا للمحكمة الدولية لرواندا  ١٣٦ و
جزء صغري من عدد اجلرائم أو املشتبه فيهم احملتملني. وفيما 

 ٢٠٠٨يتعلق باحملكمة الدولية لرواندا، قدرت هناية عام 
كموعد واقعي الستراتيجية االنتهاء من احملاكمات يف تلك 
احملكمة. وفيما يتعلق باحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة، 

لة بعض القضايا إىل إحا إمكانية مثرية لالهتمام يفرأت 
احملاكم الوطنية يف يوغوسالفيا، ولكنها قالت إهنا لن تكون 
مستعدة لتسليم االدعاء يف القضايا إىل احملاكم الوطنية حبالتها 

كانت من  وقالت إهنا، نظرا ألن غالبية القضاياالراهنة. 
البوسنة واهلرسك، قد اقترحت على احلكومة فكرة تصميم 

ا مكّون دويل، أو تطوير إحدى حماكم حمكمة خاصة يكون هل
الدولة القائمة ألداء تلك املهمة اخلاصة، وإن مكتبها على 

__________ 

 .١١-٧ات املرجع نفسه، الصفح  )٢٠(  
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تطوير. وفيما أهبة االستعداد ملد يد املساعدة يف عملية ال
إزاء ، أعربت عن شعورها خبيبة األمل يتعلق بتعاون الدول
يف كرواتيا. وطلبت إىل  غوتوفيناأنطون عدم اعتقال اجلنرال 

وراتكو لس أن يصر على اعتقال رادوفان كاراجيتش اجمل
السراح إهانة  ْيمرارمها مطلقَمالديتش، اللذين ميثل است

لسلطة اجمللس وازدراء لعملية العدالة اجلنائية الدولية 
  .)٢١(برمتها

وأكد ممثل رواندا ضرورة أن يقدم املشتبه يف   
الوقت ورأى أن للمحاكمة ارتكاهبم جرمية اإلبادة اجلماعية 

مل حين بعد للحد من اختصاصات احملكمة الدولية لرواندا، 
بل لزيادهتا. وفيما يتعلق مبجاالت حتسني احملكمة، كان من 
رأيه أن برنامج احملكمة اإلعالمي ميكن حتسينه، وأنه ينبغي 

 أدوية مرض اإليدززيادة املساعدة املقدمة للشهود، وتقدمي 
. عالوة دة اجلماعيةضحايا أعمال االغتصاب وقت اإلبال

 هولكن ،توظيف احملكمة للروانديني على ذلك، شجع على
نادي بتوخي مزيد من الدقة يف اختيار األشخاص املعينني 

لتقاسم التعسفي لألتعاب فيما بني حماميي الدفاع ل امنع
توظيف أشخاص يشتبه يف اقترافهم ولواألشخاص احملتجزين، 
تعويض الضحايا على  . وحثأعمال اإلبادة اجلماعية

. كما دافع عن بشكل أوىف يف أنشطة احملكمة تهمشاركمو
  .)٢٢(نقل مقر احملكمة إىل رواندا

على وعي تام أن بلده  يوغوسالفياوأكد ممثل   
. وأكد بواجباته الدولية يف هذا الصدد، وهو ملتزم بالوفاء هبا

تعزيز التعاون مع اء لأن بلده اعتمد يف العام السابق هنجا بّن
 أشار إىل نقلو الدولية ليوغوسالفيا السابقة، حملكمةا

كمثال على ذلك. عالوة على ذلك، سلوبودان ميلوسيفيتش 
أشار إىل املالحظات اليت أدىل هبا يف اجلمعية العامة يف اليوم 

__________ 

 .١٨-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٢١(  

 .٢٠-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢٢(  

السابق عن النهوض بأداء احملكمة، وحدد فيها عددا من 
رات االهتام قرااملسائل اليت يتعني معاجلتها، ومنها استخدام 

غري املعلنة، والتغيريات الكثرية يف القواعد اإلجرائية وقواعد 
تتم دفع ملن التعويضات اليت ُتواإلثبات للمحكمة، 

. كما أعرب عن رأي مفاده أن احملكمة ينبغي أن )٢٣(تهمئربت
يف التعامل مع اجلرائم اليت ارتكبت ضد الصرب تساهم 

كوسوفو وميتوهيا منذ  وغريهم من الطوائف غري األلبانية يف
نشر بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو وقوة 

  .)٢٤(١٩٩٩كوسوفو يف حزيران/يونيه 
وأبرز ممثل البوسنة واهلرسك أمهية الدور الذي تؤديه   

احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف عملية املصاحلة 
وره خبيبة واحملافظة على السالم واالستقرار. وأعرب عن شع

من املتهمني علنا بارتكاب  ٢٦األمل والقلق الشديد لبقاء 
مببادرة احملكمة بالنظر جرائم احلرب مطلقي السراح. ورحب 

يف بعض القضايا من قبل النظم القضائية احمللية، حتت إشراف 
 .)٢٥(احملكمة

ورحب معظم املتكلمني بالتحسن الذي طرأ على   
ا عن القلق إزاء استمرار حجم أداء احملكمتني، ولكنهم أعربو

العمل الكبري. واتفق املتكلمون بصفة عامة مع املدعية العامة 
فيما اعتزمته من التركيز على اجملرمني الرئيسيني الذين 
يتحملون مستوى عال من املسؤولية ومع اقتراحات إحالة 
قضايا اجملرمني األدىن خطورة إىل احملاكم احمللية. وأعرب 

ني عن استعدادهم للنظر يف اقتراح إنشاء جممع معظم املتكلم
دا للقضاة املخصصني للمحكمة الدولية لرواندا. غري أن عد

لوائح االهتام  الكبري من عددالأعربوا عن قلقهم إزاء  منهم

__________ 

  )٢٣(  A/56/PV.62،  ١٥-١٤الصفحتان. 

  )٢٤(  S/PV.4429،  ٢٢-٢٠الصفحات. 

 .٢٤-٢٢املرجع نفسه، الصفحات   )٢٥(  
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عالوة على ذلك، . )٢٦(اليت تتوخاها املدعية العامة يف املستقبل
مت إنشاؤمها أكد ممثال االحتاد الروسي والصني أن احملكمتني 

معينة وأنه ال ميكن بقاؤمها إىل  كهيئتني قضائيتني لفترة زمنية
. وأكد ممثل االحتاد الروسي كذلك أنه ينبغي حتديد )٢٧(بدألا

موعد النتهاء والية احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة. 
وشدد على أن املسؤولية الرئيسية عن معاقبة جمرمي احلرب 

الدول وأن وفده سيسعى من أجل  ما زالت تقع يف أيدي
مشاركة نظم احملاكم الوطنية لدول يوغوسالفيا السابقة 

  .)٢٨(ورواندا بشكل أكثر نشاطا

 ٢٠٠٢أيار/مــــــايو  ١٧املقــــــرر املــــــؤرخ   
 ١٤١١): القــــــــــرار ٤٥٣٥(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٢(  
أيار/مايو  ١٧، املعقودة يف ٤٥٣٥يف اجللسة   
لس إىل مشروع ، وجه الرئيس (سنغافورة) اهتمام اجمل٢٠٠٢
؛ ومت طرحه للتصويت واعُتِمد باإلمجاع وبدون )٢٩(قرار
قام اجمللس يف  )، وبه٢٠٠٢( ١٤١١اقشة بوصفه القرار من

الفصل السابع من امليثاق،  يف إطارمجلة أمور، متصرفا 
  يلي:  مبا

من النظام األساسي للمحكمة الدولية  ١٢قرر تعديل املادة   
اضة عن تلك املادة باألحكام املبينة يف ليوغوسالفيا السابقة واالستع

  املرفق األول من القرار؛

__________ 

ــدا)؛ والصــفحة   ٢٦املرجــع نفســه، الصــفحة    )٢٦(   (االحتــاد ٢٩(أيرلن
 (فرنسا). ٣٦)؛ والصفحة (الصني ٣٠الروسي)؛ والصفحة 

 ٣٠(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ٢٨املرجــع نفســه، الصــفحة   )٢٧(  
 (الصني).

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨(  

  )٢٩(  S/2002/544. 

من النظام األساسي للمحكمة  ١١قرر أيضا تعديل املادة   
الدولية لرواندا واالستعاضة عن تلك املادة باألحكام املبينة يف املرفق 

  .الثاين من القرار
ــؤرخ     ــرر امل كــانون األول/ديســمرب   ١٨املق

ــة  ٢٠٠٢ بيـــــان مـــــن   ):٤٦٧٤(اجللســـ
  الرئيس

كانون  ١٨، املعقودة يف )٣٠(٤٦٧٤يف اجللسة   
، أدىل الرئيس (كولومبيا) ببيان باسم ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

  قام اجمللس بأمور من بينها أنه: هبو، )٣١(اجمللس
كد من جديد دعمه للمحكمة الدولية لرواندا وللمحكمة أ  

  ؛الدولية ليوغوسالفيا السابقة
لزامـي جلميع الدول، مبا فيها حكومتا ذكِّر بااللتـزام اإل  

 ٨٢٧) و ١٩٩٤( ٩٥٥رواندا ويوغوسالفيا، مبوجب القرارين 
) والنظامني األساسيني للمحكمتني، بالتعاون الكامل مع ١٩٩٣(

  ؛احملكمتني وأجهزهتما
د على األمهية اليت يوليها للتعاون الكامل مع احملكمتني شّد  

  ؛املعنية مباشرة من جانب مجيع الدول وخباصة الدول
شدد أيضا على أمهية احلوار البّناء بني احملكمتني واحلكومات   

املعنية للتوصل حلل ألي مسائل معلّقة من شأهنا أن تؤثر يف سري عمل 
على أال  صّرأاحملكمتني قد تنشأ أثناء التعاون مع احملكمتني، ولكنه 

التزاماهتا تستغل الدول هذا احلوار أو عدمه كذريعة لعدم الوفاء ب
  .بالتعاون الكامل مع احملكمتني

__________ 

، املعقــودة كجلســة خاصــة يف ٤٦٣٧اســتمع اجمللــس يف جلســته   )٣٠(  
ــوبر   ٢٩ ــن   ٢٠٠٢تشــرين األول/أكت ــة م ، إىل إحاطــات إعالمي

دوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، ورئيســة احملكمــة  رئــيس احملكمــة ال
 الدولية لرواندا، واملدعية العامة للمحكمتني.

  )٣١(  S/PRST/2002/39. 
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 ٢٠٠٣آب/أغســطس  ٢٨املقــرر املــؤرخ    
 ١٥٠٣): القــــــــــرار ٤٨١٧(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٣(  
 آب/ ٢٨، املعقـــــــــودة يف  )٣٢(٤٨١٧يف اجللســـــــــة   

، وجه الرئيس (اجلمهورية العربيـة السـورية)   ٢٠٠٣أغسطس 
ــة    ــالة مؤرخـ ــاء اجمللـــس إىل رسـ ــام أعضـ ــه  ٢٨اهتمـ متوز/يوليـ

ــ ٢٠٠٣ ــس    موجهـ ــيس اجمللـ ــام إىل رئـ ــني العـ ــن األمـ ، )٣٣(ة مـ
علـــى النظـــام األساســـي    قتـــرح إدخالـــه تعـــديال يوتتضـــمن 

ا متهيــدا العتمــاده مــن ِقبــل اجلمعيــة للمحكمــة الدوليــة لروانــد
 ٢٠٠٣آب/أغسـطس   ٥العامة واجمللس؛ وإىل رسالة مؤرخـة  

مــن ممثــل روانــدا. وأفــاد األمــني  )٣٤(موجهــة إىل رئــيس اجمللــس
املدعيـة العامـة للمحكمـة    فتـرة واليـة   مدة ته بأن العام يف رسال

يف  الدولية ليوغوسالفيا السابقة واملدعية العامـة لروانـدا تنتـهي   
األوان ويف هذا الصدد، اقتـرح أن  . ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ١٤

، لكـل مـن احملكمـتني   املدعي العام  قد حان للفصل بني منصيب
غلهما حبيـث يشـ  اللذين كان يشغلهما شخص واحد من قبل، 

اقتراحــا  ،يف رســالته ،وأحــال ممثــل روانــداشخصــان خمتلفــان. 
بتعيني مدع عام منفصل للمحكمة الدوليـة لروانـدا، ورحبـت    

علـى  فيه حكومة رواندا بتوصية األمني العـام، وحثـت اجمللـس    
املوافقـة علــى االقتـراح، وأكــدت جمــددا خمـاوف خمتلفــة بشــأن    

اعتمــاد ر يف عمــل احملكمــة، وحثــت اجمللــس أيضــا علــى النظــ   
ــة  جت مــن شــأهنا أنإصــالحات أخــرى  ــر فعالي عــل احملكمــة أكث

  .وقابلية للمساءلة

__________ 

، املعقــودة كجلســة خاصــة يف ٤٨٠٦ اســتمع اجمللــس يف جلســته  )٣٢(  
، إىل إحاطة إعالمية مـن املدعيـة العامـة    ٢٠٠٣آب/أغسطس  ٨

 كمة الدولية لرواندا.للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحمل

  )٣٣(  S/2003/766. 

  )٣٤(  S/2003/794. 

وبعد ذلك وجه الرئيس اهتمام اجمللس إىل مشروع   
مجاع بوصفه ، ومت طرحه للتصويت واعُتِمد باإل)٣٥(قرار

قام اجمللس يف مجلة أمور،  )، وبه٢٠٠٣( ١٥٠٣القرار 
  مليثاق، مبا يلي:الفصل السابع من ا يف إطارمتصرفا 
طلب إىل رئيسي احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة   

واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واملدعيني العامني أن يوضحوا يف 
تقاريرهم السنوية إىل اجمللس خططهم لتنفيذ استراتيجية اإلجناز لكل 

حملكمة اجلنائية من احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة وا
  الدولية لرواندا؛

طلب إىل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة   
واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أن تتخذا مجيع التدابري املمكنة من 

، وإمتام مجيع أنشطة ٢٠٠٤أجل إهناء التحقيقات حبلول هناية عام 
، وإمتام مجيع ٢٠٠٨م حماكمات املرحلة االبتدائية حبلول هناية عا

  (استراتيجيتا اإلجناز)؛ ٢٠١٠األعمال يف عام 
من النظام األساسي للمحكمة الدولية  ١٥قرر تعديل املادة   

ة حبكم مبني يف املرفق األول للقرار، لرواندا واالستعاضة عن تلك املاد
طلب إىل األمني العام أن يرشح شخصا لشغل منصب املدعي العام و

  .ئية الدولية لروانداللمحكمة اجلنا

 ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ٤ املقررات املؤرخة  
ــة  ــراران ٤٨١٩(اجللســـــ  ١٥٠٤): القـــــ

  )٢٠٠٣( ١٥٠٥) و٢٠٠٣(
أيلول/سبتمرب  ٤، املعقودة يف ٤٨١٩يف اجللسة   
، وجه الرئيس (اململكة املتحدة) اهتمام اجمللس إىل ٢٠٠٣

؛ ومت طرحهما بالتتابع للتصويت، )٣٦(مشروعي قرارين
 ١٥٠٥ ) و٢٠٠٣( ١٥٠٤مدا بوصفهما القراران واعُت

)، ومبوجبهما، على التوايل، عني اجمللس كارال دل ٢٠٠٣(

__________ 

  )٣٥(  S/2003/835. 

  )٣٦(  S/2003/846 وS/2003/847. 
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بونيت مدعية عامة للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
وحسن بوبكر جالو مدعيا عاما للمحكمة الدولية لرواندا، 

 أيلول/ ١٥وكل منهما لوالية مدهتا أربع سنوات تبدأ يف 
  .٢٠٠٣ سبتمرب

تشرين األول/أكتوبر  ٩املداوالت املؤرخة   
  )٤٨٣٨(اجللسة  ٢٠٠٣

 تشرين األول/ ٩، املعقودة يف ٤٨٣٨يف اجللسة   
، استمع اجمللس إىل إحاطات إعالمية من ٢٠٠٣أكتوبر 

احملكمة  قة، ورئيسرئيس احملكمة الدولية ليوغوسالفيا الساب
لدولية الدولية لرواندا، واملدعية العامة للمحكمة ا

ليوغوسالفيا السابقة واملدعي العام للمحكمة الدولية لرواندا. 
ممثلو االحتاد الروسي، ببيانات وعقب اإلحاطات، أدىل 

وأملانيا، وباكستان، والبوسنة واهلرسك، ورواندا، وصربيا 
واجلبل األسود، والصني، وغينيا، وفرنسا، والكامريون، 

  . ةتيا، واملكسيك، واململكة املتحدوكروا
ويف بداية اجللسة، وجه الرئيس (الواليات املتحدة)   

 ٢٠اهتمام اجمللس إىل مذكرة من األمني العام مؤرخة 
التقرير السنوي العاشر حييل هبا ، ٢٠٠٣آب/أغسطس 

، ورسالة مؤرخة )٣٧(ليوغوسالفيا السابقة للمحكمة الدولية
موجهة إىل رئيس اجمللس من  ٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٣
ني العام، حييل هبا رسالة من رئيس احملكمة الدولية لرواندا األم
  .)٣٨(مرفق هبا تقرير عن استراتيجية احملكمة لإلجنازو

ويف التقرير السنوي للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا   
ذروة طة قد بلغ شالسابقة، أفاد رئيس احملكمة بأن معدل األن

يف قُدما  ت احملكمةمضمل يبلغها من قبل. ويف الوقت ذاته، 
خططها لالنتهاء بشكل منظم من جهودها يف املستقبل 

__________ 

  )٣٧(  S/2003/829 و Corr.1. 

  )٣٨(  S/2003/946. 

اإلصالحات الداخلية الرامية إىل  واستمرت يف إجراء. نظورامل
 تتوصل، ٢٠٠٣ويف ربيع العام  حتسني كفـــاءة اإلجراءات.

احملكمة إىل اتفاق مع مكتب املمثل السامي للبوسنة واهلرسك 
ى جرائم احلرب يف بشأن إنشاء دائرة خاصة للمحاكمة عل

تيح للمحكمة تأن  ، ُيتوقعحمكمة الدولة يف البوسنة واهلرسك
مبتهمني من املستويني  ةتعلقامل بعض القضاياحالة إأن تبدأ يف 

أو مع مطلع  ٢٠٠٤هناية عام لول حبإليها املتوسط واألدىن 
ملتزمة  وظلت املدعية العامة، وفقا للتقرير، .٢٠٠٥عام 

وجاء يف  .٢٠٠٤يقات حبلول هناية عام باالنتهاء من التحق
طة إلنفاذ القانون اليت بذلتها اجلهود النشيالتقرير أيضا أن 

يف أعقاب اغتيال رئيس  ا واجلبل األسودصربيحكومة 
إىل اعتقال عدد من املتهمني  أدتالوزراء زوران ديينديتش 

شخصا من  ٢٠ ولكن قرابة اهلامني وإحالتهم إىل احملكمة،
إليهم اهتامات، من بينهم عدد من كبار  الذين وجهت

السياسيني، وأمههم رادوفان املسؤولني العسكريني و
  .، ما زالوا طلقاءيتش وراتكو ميالديتشكاراد

 وتوقع رئيس احملكمة الدولية لرواندا يف تقريره  
الكيفية اليت حيتمل أن تتطور هبا أنشطة احملاكمات أمام 

 اخلربة املكتسبة يف إجراء ، استنادا إىلاحملكمة يف املستقبل
ويف ضوء املعلومات املقدمة من  ذلك احلنياحملاكمات حىت 

ام املدعية العامة السابقة بشأن التحقيقات اجلارية ولوائح االهت
 ١٥٠٣ قرار. وبالنظر إىل الاحملتمل إصدارها يف املستقبل

طلب ، الذي ي٢٠٠٣آب/أغسطس  ٢٨) املؤرخ ٢٠٠٣(
أن تتخذا مجيع التدابري املمكنة إلهناء  تنيملس إىل احملكاجمل هفي

مجيع أنشطة حماكمات املرحلة االبتدائية حبلول هناية عام 
الرئيس إذا ظلت احملكمة على جهازها ، توقع ٢٠٠٨

من  ٢٠١١تتمكن قبل عام  أالالقضائي احلايل دون تغيري، 
واألشخاص  هاإهناء حماكمات مجيع األشخاص املاثلني أمام

طلب ولذلك فقد  أن ميثلوا أمامها يف املستقبل. ظرُينتالذين 
إىل جملس األمن أن يعدل النظام األساسي للمحكمة الدولية 
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أن تستخدم على الدوام بلرواندا على حنو يأذن للمحكمة 
من القضاة املخصصني عوضا عن العدد  ٩عددا أقصاه 

، ويف تلك األقصى احملدد حاليا بأربعة من القضاة املخصصني
من املرجح أن تكون قادرة على إجناز مجيع أنشطة  الةاحل

حماكمات املرحلة االبتدائية حبلول املوعد املستهدف، وهو 
االقتراب تكون قادرة على األقل على أو  ،٢٠٠٨هناية عام 

وأشار إىل أنه باالستعانة بتسعة قضاة  .كثريا من هذا اهلدف
متع هبا القدرة اليت يتسيكون لدى احملكمة نفس خمصصني، 

اجلهاز القضائي املوجود لدى احملكمة الدولية ليوغوسالفيا 
 السابقة على إجراء حماكمات املرحلة االبتدائية.

رئيس احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة يف  نوهو  
حدوث و، أن اإلصالحات الداخليةإىل اإلعالمية إحاطته 

نشاء إلخطة  مبوتقد ،زيادة يف عدد حاالت اإلقرار بالذنب
الدائرة اخلاصة جلرائم احلرب يف حمكمة الدولة يف البوسنة 

ستراتيجية اإلجناز. وأكد أنه الواهلرسك قدمت دعما كبريا 
من املمكن التنبؤ مبوعد  ليسعلى الرغم من هذه اجلهود، 
رغم دقة العلمية. وقال إنه الإجناز اإلجراءات القضائية ب

يف احلبس وجودين املحماكمات مجيع األفراد أن  هداعتقا
االحتياطي سوف تكتمل يف غضون املوعد النهائي احملدد 

، اهلاربنيمجيع يف قضايا اكمة احملإنه يرى أن ف، ٢٠٠٨بعام 
رادوفان كاراديتش وراتكو مبا فيها ذات األولوية القصوى، 

 ٢٠٠٩عام  إىل هنايةحماكمات  تقتضي إجراء، قد مالديتش
تقدمي يف  ةالعام يةاملدع د على حقيشد. ومع التعلى األقل

لوائح أكد أن  ذلك، فضال عن اعتزامها ،لوائح اهتام جديدة
سبب التأخري يف ت ال مناص من أنضافية اإلديدة اجلهتام اال
واعيد املستهدفة الستراتيجية اإلجناز، حىت تصل إىل سنتني امل

احملاكمات اجلارية. ومع ذلك، أكد إلمتام بعد الوقت املقدر 
يق الصارم للمواعيد املستهدفة الستراتيجية اإلجناز أن التطب

ال سيما بالنسبة و، ؤدي إىل اإلفالت من العقابي نجيب أ ال

العملية  وبدأتقدمت لوائح االهتام أنه مىت ر القادة، واكبل
 .)٣٩(يتعني عليها أن تأخذ جمراها سوف، فقانونيةال

ــاد    ــدد    وأفـ ــأن عـ ــدا بـ ــة لروانـ ــة الدوليـ ــيس احملكمـ رئـ
ــد تضــاعف يف الو احملا ــع   كمــات ق ــة للمحكمــة. وم ــة الثاني الي

فيمــا يتعلــق باســتراتيجية اإلجنــاز، أشــار الــرئيس إىل أن ذلــك، 
، لـن تكـون   القضاة املخصصـني  ، باالستعانة بأربعة مناحملكمة

م للمحاكمة مجيـع املتـهمني الـذين    تقدأن يف وضع يسمح هلا ب
يوجـه  قـد   نمـ صدرت حبقهم لوائح اهتـام و ممن طلقاء  ما زالوا

عــام  يفالتــاريخ املســتهدف  حــىت يف املســتقبل  إلــيهم االهتــام 
اجمللس زيـادة  إىل لذلك، طلبت  ،احملكمةأضاف أن و .٢٠٠٨

عدد القضـاة املخصصـني مـن أربعـة إىل تسـعة، والسـماح هلـم        
  .)٤٠(ل ما قبل احملاكمةاعمأبالقيام ب
ــ يــــــةأكــــــدت املدعو   للمحكمــــــة الدوليــــــة  ةالعامــــ

جري اختاذ التدابري الالزمة َي هقة للمجلس أنليوغوسالفيا الساب
، ٢٠٠٤تحقيقــــات املتبقيــــة حبلــــول عــــام إلكمــــال مجيــــع ال

ــادة املتـــبقني  اعـــن ثقتـــه توأعربـــ ــتبه يف  يف أن أبـــرز القـ املشـ
ــة       ــدخل يف اختصــاص احملكم ــيت ت ــن اجلــرائم ال مســؤوليتهم ع

. املوعـد هتام حبلـول ذلـك   االصدرت حبقهم لوائح  قدستكون 
فقالـت   كبـار املسـؤولني  ب املتعلقـة  غـري ات األخرى التحقيقأما 

ــد علقــت   ــا ق ــة يف     إهن ــع أن حتــال إىل احملــاكم احمللي ــن املتوق وم
البوسنة واهلرسك وكرواتيا وصربيا واجلبل األسود. وأشـارت  

، ميكــن ٢٠٠٤إىل أنــه بعــد اكتمــال التحقيقــات يف هنايــة عــام 
ى ، يف تعــاون وثيــق مــع رئــيس احملكمــة، وبنــاء علــ      أن تقــرر

دون إخـالل باملسـؤولية   قضايا الـيت ميكـن   التوجيهات اجمللس، 
أن حتقيقاهتـــا  رأتأن حتـــال إىل الواليـــات القضـــائية احملليـــة. و

أن إحالــة عــن اعتقادهــا  ةبــرِْعمينبغــي أن تتوقــف مباشــرة،   ال
مـن احملكمـة إىل    لـوائح اهتـام  بالفعـل  اليت صدرت فيها قضايا ال

__________ 

  )٣٩(  S/PV.4838 و Corr.1،  ١٠-٤الصفحات. 

 .١٣-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٤٠(  
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ــة   ــيحاهليئــات القضــائية احمللي يف بــأن تــتم أفضــل الضــمانات  يت
. ورأت أن اســتراتيجية يف هــذه القضــايا واقــع األمــر احملاكمــة 

توقـــف بالضـــرورة علـــى التعـــاون الكامـــل مـــن دول تاإلجنـــاز 
احملـــاكم دعـــم واإلصـــالحات  علـــىيوغوســـالفيا الســـابقة و 

الوطنيــــة. وذكــــرت أن كرواتيــــا وصــــربيا واجلبــــل األســــود  
لبوسـنيني األطـراف يف   ومجهورية صربسكا، واحتاد الكروات ا

ــق   ــنة واهلرســــك مل حتقــ ــدالبوســ ــع  ال بعــ ــل مــ ــاون الكامــ تعــ
  .)٤١(احملكمة

 اجمللـس املدعي العام للمحكمـة الدوليـة لروانـدا     وأبلغ  
ن احملاكمـة  حـاالت مجيـع الـذين ينتظـرو    بأنه قد بدأ استعراض 

ــيم  ــدف تهممســتوى مســؤولي لتقي إحالــة القضــايا الــيت ال   ، هب
ــدرج املتــهمون فيهــا   ــة الــذين يتحملــون القســط    ضــم ين ن فئ

األكرب من املسؤولية إىل الواليـات القضـائية الوطنيـة. وأعـرب     
يف اكمــة احمل إجــراء ه بــأن الــدول الــيت وافقــت علــىقتناعــعــن ا
  .)٤٢(تحتاج إىل مساعدة من اجملتمع الدويلسالقضايا تلك 

ــتكلمني  و   ــم املــ ــب معظــ ــاهت ،رحــ ــب  ميف تعليقــ عقــ
ــا رحــب  ســتراتيجيات اإلجنــا بااإلحاطــة،  ز للمحكمــتني. كم

إحالــة القضــايا علــى املســتوى  مبــا ُيعتــزم مــنمعظــم املــتكلمني 
بــأن الــدول ذات الصــلة   وامســلّواألدىن إىل احملــاكم الوطنيــة، 

القضـائية.   هـا نظمفيما يتعلق بتعزيز حتتاج إىل مساعدة سوف 
ــتكلمني عــن اســتعداده   أعــربو للنظــر يف الطلــب   ممعظــم امل

زيـد مـن   مب عانةسـت الدولية لرواندا لـإلذن با املقدم من احملكمة ال
ــة تعــاون   ةالقضــاة املخصصــني. وأشــار عــد  مــتكلمني إىل أمهي

ــابقة، ورأ     ــالفيا السـ ــة ليوغوسـ ــة الدوليـ ــع احملكمـ ــدول مـ  واالـ
راديتش وراتكــــو ان رادوفــــان كــــابــــاراهليقــــدم أن ضــــرورة 
ــتش  ــا   رأىلمحاكمــة. ولمالدي ــل أملاني ــه ميكــن أن حتــال  ممث أن

يف اإلطـار   تنيكمـ أمـام احمل  ة عليهااكماحملال ميكن اليت القضايا 
__________ 

 .١٨-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٤١(  

 .٢٣-١٩ملرجع نفسه، الصفحات ا  )٤٢(  

ــزمين احملــدد إىل   ــة اجلاحملال ــةكم ــة نائي ــدإجــراء وهــو ، الدولي  ق
متديـــد واليـــة مـــن كـــون أكثـــر فعاليـــة مـــن حيـــث التكلفـــة  ي

  .)٤٣(احملكمتني
ــارو   ــراز    أشـ ــك إىل إحـ ــنة واهلرسـ ــل البوسـ ــدم  ممثـ تقـ
، األمـر  بلـده يف عمليـة إعـادة هيكلـة نظـام احملـاكم يف       ملموس

ن احملكمة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة    ميكّ الذي من شأنه أن
من البدء يف إحالة بعض القضايا املتعلقة مبتهمني مـن املسـتوى   

أعـرب   ه. ولكنـ تـايل العـام ال هنايـة  املتوسط واملنخفض بدءا من 
القبض على أسـوأ اجملـرمني صـيتا    املسؤولية عن أن  هداعتقعن ا

ــة   ــدميهم للمحاكم ــوتق ــاتق ا  بقى تس ــى ع ــتمرار عل ــع باس جملتم
  .)٤٤(الدويل

ــن         ــه م ــا يســاور حكومت ــدا جمــددا م ــل روان وأكــد ممث
ــدا.    شــواغل خطــرية   ــة لروان ــأداء احملكمــة الدولي ــق ب فيمــا يتعل

ورأى، عالوة على ذلك، أن املدعي العام قد أخفق يف توجيـه  
االهتام إىل أعداد كبرية من املشتبه يف ارتكـاهبم جـرائم اإلبـادة    

ماعيــة البــارزين والقــبض علــيهم، وأوصــى بــأن تتصــدى       اجل
استراتيجية اإلجناز املقترحة بشكل عاجل لتلك املشكلة. كمـا  
ــة القضــايا إىل     ــة الــيت تنطــوي عيهــا إحال ــار املالي أشــار إىل اآلث
الواليـــة القضـــائية الروانديـــة وأوصـــى بـــأن تـــنص اســـتراتيجية 

ــة   ــوارد املاليـــة الالزمـ ــاعدة  اإلجنـــاز علـــى كيفيـــة مجـــع املـ ملسـ
  .)٤٥(رواندا

لتقيـيم   هريقدعن تممثل صربيا واجلبل األسود  وأعرب  
رئيس احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة لتعـاون بلـده مـع        

املزيـد. غـري   بضـرورة عمـل   ، ولكنه أقـر  قد حتسنبأنه احملكمة 
أن أشـار إىل  للمحكمـة،   ةالعامـ  يـة املدعتقيـيم   لـدى تنـاول  أنه 

دا وعـد  سـابقا ألمـن الدولـة،    ارئيسـ و، نيالسـابق  أحد الرؤساء
__________ 

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٤(  

 .٣٥-٣٢املرجع نفسه، الصفحات   )٤٥(  
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ضـــباط اجلـــيش قـــد ســـلموا أنفســـهم طوعـــا، وقـــال إنـــه  مـــن
 إىل أن تســــليم ةالعامــــ يــــةاملدع إشــــارةع أن يفهــــم يســـتط  مل

  .)٤٦(القبض عليهممن  أمهيةأقل يبدو وكأنه أنفسهم املتهمني 
ــا أن    ــل كرواتيـ ــد ممثـ ــاكروات وأكـ ــية  ، يـ ــتثناء قضـ باسـ

قـد  خص املتهم فيها مطلق السراح، الشاليت مل يزل كوتوفينا، 
  .)٤٧(بكل التزاماهتا إزاء احملكمةوفت 

  
احملكمة الدولية حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني     -باء 

عــن االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون الــدويل اإلنســاين 
اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السـابقة منـذ عـام    

١٩٩١  
ــيت أجريــت يف      ــداوالت ال ــران/ ٢٠امل  حزي

  )٤١٦١اجللسة( يونيه
ــة    ــودة يف ٤١٦١يف اجللسـ ــه  ٢٠، املعقـ حزيران/يونيـ
، استمع اجمللس إىل إحاطة إعالمية مـن رئـيس احملكمـة    ٢٠٠٠

الدولية ليوغوسالفيا السـابقة، وبعـد ذلـك أدىل معظـم أعضـاء      
. ووجه الرئيس (فرنسا) اهتمـام اجمللـس إىل   )٤٨(اجمللس ببيانات
موجهـة مـن األمـني     ٢٠٠٠حزيران/يونيـه   ١٤رسالة مؤرخة 

 ، حييـــل هبـــا تقريـــر فريـــق اخلـــرباء)٤٩(العـــام إىل رئـــيس اجمللـــس
املكلف بإجراء استعراض لفعاليـة عمـل وأداء احملكمـة الدوليـة     

ــدا    ــة لروان ــة الدولي ، )٥٠(ليوغوســالفيا الســابقة واحملكمــة اجلنائي
ومالحظاهتما وتعليقات األمني العام علـى   وتعليقات احملكمتني

ه الـرئيس اهتمـام اجمللـس إىل رسـالة مؤرخـة      التقرير. كما وجـ 
موجهــة إىل األمــني العــام مــن رئــيس      ٢٠٠٠أيار/مــايو  ١٢

__________ 

 .٣٧-٣٥املرجع نفسه، الصفحات   )٤٦(  

 .٣٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٧(  

 مل يدلِ ممثل مايل ببيان يف تلك اجللسة.  )٤٨(  

  )٤٩(  S/2000/597. 

املـؤرخني   53/213 و 53/212 بقـراري اجلمعيـة العامـة   املنشـأ عمـال    )٥٠(  
 .١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١٨

 ١٤احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة ورســالة مؤرخــة      
موجهـــة مـــن رئـــيس احملكمـــة الدوليـــة  ٢٠٠٠حزيران/يونيـــه 

  .)٥١(لرواندا
واســــتعرض رئــــيس احملكمــــة الدوليــــة ليوغوســــالفيا    

، احلالـة  ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١٤الته املؤرخة السابقة، يف رس
الراهنة فيما يتعلق بسري احملاكمات أمـام احملكمـة وتوقـع بعـض     
الطرق اليت حيتمل أن تتطـور هبـا أنشـطة احملكمـة يف املسـتقبل،      
ــات حــىت ذلــك       ــتنادا إىل اخلــربة املكتســبة يف إدارة احملاكم اس

عامــة بشــأن احلــني ويف ضــوء املعلومــات املقدمــة مــن املدعيــة ال
لوائح االهتام الـيت حيتمـل تقـدميها يف املسـتقبل. وانتـهى رئـيس       

علـى هيكلـها احلـايل،     ة احملكمةافظحم احملكمة إىل أنه، يف حال
من احملتمـل أن تتطلـب فتـرة طويلـة مـن الوقـت الـالزم إلجنـاز         

املـوظفني  كبـار  الـرئيس مـنح    عتـزم مجيع احملاكمـات. ومـن مث ا  
الـيت يتمتـع هبـا    االبتدائية بعض السـلطات  القانونيني يف الدوائر 

سري عملية مـا  شأن ختاذ القرارات بالالقضاة يف الوقت الراهن 
ميكـن أن  مـن القضـاة املخصصـني     جممـع إنشاء و، قبل احملاكمة
ــم  ــد احلاجــة،    تســتعني هب ــة عن ــر   واحملكم توســيع عضــوية دوائ

ــة ليوغوســالفيا الســابقة واحملكمــة     االســتئناف باحملكمــة الدولي
مـن   ختـاران ُي، قاضـيني آخـرين  نائية الدولية لرواندا بإضـافة  اجل

  الدوائر االبتدائية للمحكمة الدولية لرواندا.
وأفـــاد رئـــيس احملكمـــة الدوليـــة لروانـــدا، يف رســـالته    
، بـأن قضـاة احملكمـة قـد اتفقـوا      ٢٠٠٠أيار/مايو  ١٢املؤرخة 

ــا   ــى التوصــية بزي ــتئناف وأ   عل ــرة االس ــدد أعضــاء دائ ــم دة ع هن
عنـدما  مون تناول اخلطط طويلـة األجـل اخلاصـة باحملكمـة     يعتز

  يتلقون توقعات املدعية العامة بشأن احملاكمات اجلنائية.

__________ 

صـــدرتا الحقـــا بوصـــفهما املرفقـــان األول والثـــاين مـــن الوثيقـــة   )٥١(  
S/2000/865ــؤرخ    ؛ ــرر املـ ــر املقـ ــاين/نوفمرب   ٣٠انظـ ــرين الثـ تشـ

 ).٤٢٤٠(اجللسة  ٢٠٠٠


