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  املسائل املواضيعية
  

احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون  - ٣٦
١٩٩١اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

)١(
  

  
حملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغري ا

ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا 
واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات 

  كانون الثاين/يناير  ١أراضي الدول ااورة بني املماثلة املرتكبة يف 

١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١و 
)١(  

__________ 

قررات التقنية واإلجرائية املتخذة يف إطار البندين املتصـلني بـاحملكمتني الـدوليتني ليوغوسـالفيا     لالطالع على امل  )١(  
دعني العــامني، وانتخــاب القضــاة، ومتديــد واليــات القضــاة الــدائمني  الســابقة وروانــدا، مبــا يف ذلــك تعــيني املــ

 .والقضاة املخصصني، انظر الفصل اخلامس، اجلزء األول، الفرع دال

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٤( ١٥٣٤القرار   

 آذار/ ٢٦ املعقــــــــــودة يف ،٤٩٣٥يف جلســــــــــته 

  ٢٠٠٤  مارس

آذار/مـــــارس  ٢٦املعقـــــودة يف  ،٤٩٣٥يف اجللســـــة   
إىل مشـروع  ، وجه الرئيس (فرنسا) انتباه جملس األمن ٢٠٠٤

ــرار ــرار   )٢(ق )، ٢٠٠٤( ١٥٣٤؛ اعتمــد باإلمجــاع بوصــفه الق
  :أنه فيه الس جبملة أمور منها  قام  وقد

د تأكيـــد ضـــرورة حماكمـــة األشـــخاص الـــذين أصـــدرت  يـــعي  
كـرر طلبـه   ياحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة قرارات اـام حبقهـم، و  

، وكرواتيـا، والبوسـنة   إىل مجيع الدول، ال سـيما صـربيا واجلبـل األسـود    
ــك، أن      ــنة واهلرسـ ــل البوسـ ــكا داخـ ــة صربسـ ــك، وإىل مجهوريـ واهلرسـ
تكثف تعاوا مع احملكمة وتقدم إليهـا كـل املسـاعدة الالزمـة، ال سـيما      
فيما يتعلق بتسـليم رادوفـان كـارادزيتش وراتكـو مالديـتش، فضـال عـن        

__________ 

  )٢(  S/2004/232. 

  )٢(  S/2004/232. 

أنـــيت غوتوفينـــا، ومجيـــع األشـــخاص اآلخـــرين الـــذين صـــدرت حبقهـــم  
مجيــع األشــخاص الطلقــاء الــذين أصــدرت تلــك   يــدعوارات اــام، وقــر

  احملكمة حبقهم قرارات اام أن يسلموا أنفسهم إليها؛

طلب إىل كل من احملكمتني أن تقـدم إىل الـس، يف موعـد    يو  
ــه  ــايو  ٣١غايت ــك، تقييمــات      ٢٠٠٤أيار/م ــتة أشــهر بعــد ذل وكــل س

تفصـيل التقـدم احملـرز حنـو     يعدها رئيس احملكمـة ومـدعيها العـام حتـدد بال    
  حتقيق استراتيجية اإلجناز للمحكمة؛

علــن تصــميمه علــى اســـتعراض احلالــة والتأكــد، يف ضـــوء      وي  
التقييمــات الــيت ســترد، مــن إمكــان الوفــاء بــاألطر الزمنيــة احملــددة يف         

  ).٢٠٠٣(  ١٥٠٣استراتيجييت اإلجناز، اليت أيدها القرار 
  

املعقـودة   ،٤٩٩٩املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٢٩يف 

ــة    ــودة يف  ،٤٩٩٩يف اجللسـ ــه  ٢٩املعقـ حزيران/يونيـ
جـدول أعمالـه رسـالة مؤرخـة      ، أدرج جملس األمن يف٢٠٠٤
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موجهـــة مـــن رئـــيس احملكمـــة الدوليـــة  ٢٠٠٤أيار/مـــايو  ٢١
ــابقة  ــة  )٣(ليوغوســالفيا الس ــالة مؤرخ نيســان/أبريل  ٣٠، ورس

، )٤(ة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا   موجهة من رئيس احملكم ٢٠٠٤
تان بالتفصــــــيل، عمــــــال بــــــالقرار وقــــــد حــــــددت الرســــــال

)، التقدم الذي أحرزتـه احملكمتـان حنـو تنفيـذ     ٢٠٠٤( ١٥٣٤
اإلجنــاز اخلاصـة بكــل منــهما، مبـا يف ذلــك التــدابري    ةاسـتراتيجي 

بري الـــيت ال يـــزال الـــيت اختـــذت لتنفيـــذ االســـتراتيجيتني والتـــدا 
  اختاذها.  يتعني

ــس،     وأ   ــع أعضــاء ال ــات مجي ــاء اجللســة، أدىل ببيان ثن
ــدا،    ــا، وروان ــي البوســنة واهلرســك، وكرواتي باإلضــافة إىل ممثل
وصربيا واجلبل األسود. واستمع الس أيضا إىل بيانـات أدىل  

  ا رئيسا كلتا احملكمتني ومدعيهما العامني.

وأشار رئيس احملكمة الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة يف     
الـيت قـدمها إىل أنـه يف القضـايا الـيت تشـمل        اإلعالمية طةاإلحا
اكمـــات، أو أـــا جتـــري   احملمتـــهما، أكملـــت احملكمـــة    ٥٩

ــة اإلقــرارات بالــذنب، إجــراءات    حماكمــات، أو تتبــع، يف حال
قضـية يف   ١٧متـهما آخـرين يف    ٣٣إصدار األحكام. ويوجد 

ــرام     انتظــار احملاكمــة. وأفــاد بأنــه للمســاعدة علــى ضــمان احت
املواعيد النهائية الستراتيجية اإلجناز، اختذت احملكمة خطـوات  
إضافية، تشمل تعديل القواعد اإلجرائية وقواعـد اإلثبـات الـيت    
تتبعها احملكمة للسماح، يف مجلة أمور، بإحالـة قضـايا متـهمني    
مــن الرتــب املتوســطة والــدنيا إىل الســلطات القضــائية الوطنيــة  

دة عــاقلك. ومل تعــد هــذه اللــذ كــاف “لــديها اســتعداد”الــيت 
الـدول   تقتصر على الدول اليت ألقي القبض على املتهم فيها أو

اليت يزعم أنه مت اقتراف اجلرمية فيها، بل ميكن أن تنطبق أيضـا  
على دول أخرى لديها الوالية القضائية، وتتـوفر لـديها الرغبـة    

__________ 

  )٣(  S/2004/420. 

  )٤(  S/2004/341. 

ويتوفر لديها االستعداد لقبـول تلـك القضـايا. وشـدد علـى أن      
اإلحاالت ال ميكن أن تـتم إال إذا تيقنـت احملكمـة مـن أن      هذه

إجـراءات احملاكمـات، ومرافـق االحتجـاز، ومعاملـة احملتجـزين       
احملكمة ملتزمـة بـدعم    أن تستويف املعايري الدولية السارية. ومع

ــع     ــرب يف مجيـ ــي احلـ ــداقية رمـ ــات ذات مصـ ــراء حماكمـ إجـ
ــربيا    دول ــا وصـ ــإن كرواتيـ ــابقة، فـ ــالفيا السـ ــل  يوغوسـ واجلبـ

ــا هــذه   ــايري. وأكــد أن احملكمــة   األســود ال تســتوفيان حالي املع
قادرة على حماكمـة مجيـع املتـهمني احملتجـزين حاليـا قبـل ايـة        

، وميكــن تعزيــز هــذه القــدرة إذا أقــر الــبعض مــن   ٢٠٠٨ عــام
حيلـوا إىل السـلطات القضـائية    أُ إذا هؤالء املتـهمني بالـذنب أو  
دابري الالزمـة لـتمكني احملكمـة مـن     الوطنية. أما فيما يتعلق بالتـ 

احلفاظ على مستوى إنتاجيتها وحتسينه، فشدد رئيس احملكمـة  
على أنه ينبغي إيالء اهتمـام خـاص النتخـاب القضـاة، وتعـيني      

  املوظفني، والتعاون مع الدول األعضاء.

 وأوضــح كــذلك بــأن تــأخر الــدول األعضــاء يف دفــع    
يف أيار/مـــايو  “جتميـــد التوظيـــف ”قـــد أدى إىل  اشـــتراكاا

ــد يــؤدي  ٢٠٠٤ إىل اضــطرار احملكمــة إىل تأجيــل   ذلــك ، وق
احملاكمات أو تعليقهـا أو وقفهـا. ولـذلك، ناشـد مجيـع الـدول       

بـدفع أنصـبتها املقـررة فـورا.      تأخرة يف دفع اشتراكاا القيامامل
وحــذّر مــن أنــه يف حالــة عــدم إعــادة انتخــاب بعــض القضــاة    

ــدائمني يف ــة جديــ   ال ــة لوالي ــن  احملكم ــداء م تشــرين  ١٧دة ابت
، فال ميكن تفـادي تعطّـل عمـل احملكمـة.     ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

ــإجراء    وأوضـــح أن األمـــني العـــام قـــد وافـــق علـــى اقتراحـــه بـ
، بـدال مــن  ٢٠٠٤تشـرين الثــاين/نوفمرب   انتخابـات القضــاة يف 

كما كان مقـررا مـن قبـل. وسـيتيح ذلـك       ٢٠٠٥آذار/مارس 
لقضـــاة املنتخـــبني حـــديثا، إســـناد القضـــايا األطـــول مـــدة إىل ا

وسيســاعد علــى تفــادي تعطــل أي قضــية. وأوضــح أن مســألة 
مــن الشــواغل األخــرى الــيت تتطلــب  هــي القضــاة املخصصــني 

ــرا إىل أن وال  ــام، نظـ ــتنتهي يف  االهتمـ ــهم سـ ــران/ ١١يتـ  حزيـ

 ، وألنـه ال ميكـن إعـادة انتخـام مبوجـب النظـام      ٢٠٠٥ يونيه
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ة حتسـني تعـاون الـدول    احلايل. وفيمـا يتعلـق بضـرور    األساسي
ــع احملكمــة  األعضــاء ــام دول يوغوســالفيا   أكــد أن ،م عــدم قي

السابقة بـالقبض علـى رادوفـان كـاراديتش وراتكـو مالديـتش       
وأنيت غوتوفينا وتسليمهم إىل احملكمة ميثل عائقـا كـبريا يعرقـل    

  .)٥(احملكمة  عمل

وذكـــر رئـــيس احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا أن    
ــة تعمــل  ــه      احملكم ــزمين احملــدد، مشــريا إىل أن ــا للجــدول ال وفق

ــام   ــة عـ ــول ايـ ــذين    ٢٠٠٤حبلـ ــخاص الـ ــدد األشـ ــيبلغ عـ سـ
شخصـا، كمـا هـو     ٤٨ستكتمل حماكمام أو ستكون جارية 

أهــم تطــور حصــل  متوقـع يف اســتراتيجية اإلجنــاز. وأوضـح أن  
هو زيادة عدد القضاة املخصصـني الـذين ميكنـهم تـويل رئاسـة      

مــن أربعــة إىل  أي وقــت مــن األوقــات  يف إحــدى احملاكمــات
تسعة قضاة، وقد أدى ذلك إىل زيادة كبرية يف فعالية احملكمـة  
ــه     ــذي يواجـ ــي الـ ــدي الرئيسـ ــار إىل أن التحـ ــها. وأشـ ومرونتـ

ضــمان إحــراز تقــدم يف القضــايا اخلمــس املتعــددة  احملكمــة هــو
متــهما. وأكــد أنــه ســيتم   ٢٢املتــهمني الــذين يبلــغ جممــوعهم  

) ٢٠٠٣( ١٥٠٣د النـهائي الـذي حـدده القــرار    التقيـد باملوعـ  
ــدم      ــة. وأوضــح أن ع ــة للمحكم ــوارد الالزم ــوفري امل شــريطة ت

ميكــن أن يهــدد اســتراتيجية  الشــتراكاا تســديد بعــض الــدول
اإلجناز، وحذّر مـن أن التجميـد احلـايل للتعـيني رمبـا تكـون لـه        
آثار خطـرية علـى مجيـع فـروع احملكمـة. ودعـا الفريـق العامـل         

ــام    غــري ا ــابع لــس األمــن املعــين بــاحملكمتني إىل القي لرمســي الت
ــا  ــارة إىل أروشـ ــى  ”بزيـ ــة احلصـــول علـ ــة بغيـ الصـــورة الكاملـ

  .)٦(“ننجزه هناك  ملا

ــة     ــة الدوليــــ ــة للمحكمــــ ــة العامــــ وأكــــــدت املدعيــــ
ليوغوسالفيا السابقة التزام مكتبها باملواعيد احملـددة. وأشـارت   

__________ 

  )٥(  S/PV.4999 ١٣-٤، الصفحات. 

 .١٦-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٦(  

يف جمـايل احملاكمـات    إىل أن احملكمة ستواصل ترشـيد أنشـطتها  
ــه قــد اتخــذ بالفعــل عــدد مــن     االبتدائيــة واالســتئناف، وإىل أن
ــة       ــى أن إحال ــاء. وشــددت عل ــاءة االدع ــدابري لتحســني كف الت

 ةواملتوسـط  ةاملنخفضـ  املتعلقة مبتهمني من ذوي الرتب القضايا
إىل ســلطات قضــائية حمليــة مــن شــأنه أن حيــرر مــوارد احملكمــة  

املتـهمني مـن القـادة البـارزين، ولكـن      الستخدامها يف حماكمـة  
ليـة  احملقضـائية  السـلطات  ال لتحديـد  ال يزال يتعني بـذل جهـود  

حماكمة جمرمي احلرب. وأشارت إىل أنه مـن بـني    قادرة علىال
التحــديات األساســية الــيت جيــب التصــدي هلــا لضــمان التنفيــذ   
السليم والناجح لوالية احملكمة توجد العديد مـن العوامـل الـيت    

نطـــاق ســيطرة احملكمــة والـــيت تتطلــب مشـــاركة     ج عــن ختــر 
وتعـــاون الـــدول، ومـــن بينـــها اعتقـــال اهلـــاربني مـــن العدالـــة، 
وحضور الشهود، وتـوفري املـوارد ملعاجلـة الوضـع املـايل احلـرج       
للمحكمــة، والعثــور علــى أدلــة حامســة. وأكــدت، يف مجلــة       

مجهوريــة صربسـكا يف البوسـنة واهلرســك    تقـاعس  أمـور، بـأن  
املـدانني   ٢٠واجلبل األسود عن اعتقال األشخاص الــ  وصربيا 

االستسـالم منـع احملكمـة مـن دمـج القضـايا الـيت         أو دفعهم إىل
معا. ويف إطار اإلشارة إىل تردي وضـع  يف آن ميكن حماكمتها 

ــة العامــة أن     ــة للمحكمــة، ذكــرت املدعي ــة املالي ــة واحلال امليزاني
 ٢٠٠٥نيـة عـام   مكتبها تضرر كثريا مـن تأجيـل النظـر يف ميزا   

ــتئناف.    ــات االسـ ــات وجلسـ ــة للمحاكمـ ــات الداعمـ للتحقيقـ
وفيما يتعلق بالتعاون، قالت إنـه باإلضـافة إىل اعتقـال اـرمني     
ــدول      ــوائح اــام، يقــع علــى عــاتق ال الــذين صــدرت حبقهــم ل
واجـب تيسـري الوصــول إىل الشـهود واحلصــول علـى الوثــائق.     

تعاونـا كـامال مـع    وبينما كانـت السـلطات الكرواتيـة متعاونـة     
مكتبها، حتولت صربيا واجلبل األسود إىل مالذ آمـن للـهاربني   
من العدالة. وأعربت أيضا عن أسـفها مـن أن يظـل كـراديتش     

ســـنوات. ويف  ١٠ومالديـــتش طليقـــي الســـراح منـــذ حـــوايل 
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أعضاء الـس علـى مواصـلة دعمهـم للمحكمـة       اخلتام، حثت
  .)٧(ق طاقتها الكاملةوكفالة تزويدها بالوسائل الالزمة لتحقي

وأكد املدعي العام للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا      
أن عدد املتهمني الـذين تـتعني مقاضـام يف أروشـا حـىت ايـة       

يفوق عدد املتـهمني الـذين مت البـت يف قضـاياهم      ٢٠٠٨العام 
منــذ إنشــاء احملكمــة حــىت ذلــك التــاريخ. وأوضــح أن مواجهــة 

تيجيات جديدة، وأنه قـد مت السـعي   هذا التحدي تتطلب استرا
ــز    إلجيـــاد ســـبل لتبســـيط العمـــل، وإزالـــة االزدواجيـــة، وتعزيـ
التنســيق والتركيــز والكفــاءة يف املقاضــاة. وبينمــا أشــار إىل أن 
إحالــة القضــايا عنصــر مهــم مــن عناصــر اســتراتيجية اإلجنــاز،    
ذكر أنه جيري اآلن إعداد مشروع اتفاق بشأن إحالة القضـايا  

ســا للمفاوضــات مــع البلــدان املهتمــة، ومــن بينــها  بوصــفه أسا
ــة        ــة احملكم ــاز والي ــى أن إجن ــام عل ــدعي الع ــدا. وشــدد امل روان
ــذي        ــدويل ال ــاون ال ــى مســتوى التع ــف إىل حــد كــبري عل يتوق
حتظــى بــه ليكــون لــديها جمموعــة كاملــة مــن مــوظفي االدعــاء  
ــة    ــة. وأشـــار إىل أن مســـتوى وحالـ بـــدعم كـــاف مـــن املوازنـ

ندا ال يزاالن مرضيني. ويف اخلتـام، شـدد علـى    التعاون مع روا
أن احملكمــة واصــلت املطالبــة بتقــدمي املســاعدة بشــأن مطــاردة   
املشتبه فيهم واملتـهمني واعتقـاهلم، وفيمـا يتعلـق بقبـول الـدول       
حلاالت املقاضاة يف إطـار والياـا القضـائية الوطنيـة ويف جمـال      

يف مــة حباجــة أكــد أن احملكنقــل ومحايــة الشــهود املعرضــني. و 
ــام األول ــوارد   إىل املقـ ــدول للمـ ــوفري الـ ــالل تـ ــن خـ ــدعم مـ  الـ

ــة  ــرورية للمحكمــ ــها الضــ ــواء منــ ــرية ، ســ ــة،  وأ البشــ املاديــ
االنتـهاء مـن مهمتـها علـى الوجـه األكمـل ويف        ايتسىن هل حىت

  .)٨(الوقت املناسب
__________ 

 .٢١-١٦ سه، الصفحاتاملرجع نف  )٧(  

 .٢٧-٢١ املرجع نفسه، الصفحات  )٨(  

وتعقيبا على اإلحاطات وتقييمات احملكمـتني، أعـرب     
وا أن ســلطات احملكمــتني يالحظــ متكلمــون عــن ســرورهم أن

بــذلت قصــارى وســعها إلمتــام أعماهلمــا ضــمن األطــر الزمنيــة   
 ١٥٣٤ ) و٢٠٠٣( ١٥٠٣احملـــــــددة مبوجـــــــب القـــــــرارين 

اســــتراتيجية اخلــــروج  أن ). وشــــددت وفــــود علــــى٢٠٠٤(
) ال ميكــن أن تــنجح إالَّ إذا ٢٠٠٣( ١٥٠٣احملــددة يف القــرار 

ا عمـل علـى اختـاذ    قام اتمع الدويل بتعبئة جهـوده كاملـة وإذ  
اإلجــراءات احملــددة لتحقيــق هــذا اهلــدف. وأعــرب متكلمــون   
عن شعورهم بالقلق من العوامل اليت من شأا املساس بـاألطر  

ــة الــيت حــددها الــس إل    حبلــول عــام   جنــاز احملاكمــات الزمني
. ومــــن بــــني خمتلــــف العوائــــق الــــيت تعتــــرض ســــبيل ٢٠١٠

أمـــور، علـــى  احملكمـــتني، ســـلط متكلمـــون الضـــوء، يف مجلـــة 
 االفتقــار إىل املــوارد النــاتج عــن عــدم تســديد الــدول األعضــاء 

، وعلى ضرورة تعاون الدول األعضاء بشـكل تـام   الشتراكاا
  مع احملكمتني من أجل مساءلة املتهمني.

ــتكلمني        ــدة م ــده ع ــل فرنســا عــن رأي أي وأعــرب ممث
مفــاده أنــه لتجنــب العقبــات الــيت تعرقــل اســتراتيجييت اإلجنــاز    

محكمــتني جيــب أن تتعــاون مجيــع الــدول، ال ســيما روانــدا   لل
. )٩(ودول يوغوســـالفيا الســـابقة، بشـــكل تـــام مـــع احملكمـــتني 

وذكر كذلك أن القبض علـى املتـهمني وتسـليمهم إىل الهـاي     
أو أروشـــا، وإمكانيـــة الوصـــول إىل الشـــهود وتقـــدمي الوثـــائق 

الواجبــــات الــــيت يفرضــــها النظامــــان األساســــيان   مــــن هــــي
 قبــل ني. وقــد أصــبح هــذان النظامــان معتمــدين مــن للمحكمــت

الــس يف إطــار قــرارات متخــذة مبوجــب الفصــل الســابع مــن  
__________ 

  (فرنســـا)؛ والصـــفحتان    ٢٨-٢٧املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان      )٩(  

ــفحتان   ٢٩-٢٨ ــيلي)؛ والصــــــ ــل)؛  ٣٣-٣٢(شــــــ (الربازيــــــ
(أملانيــــا)؛  ٣٤(رومانيــــا)؛ والصــــفحة   ٣٤-٣٣والصــــفحتان 

 ،S/PV.4999 (Resumption I) (الواليات املتحـدة)؛ و  ٣٥والصفحة 
 .(إسبانيا) ٨-٧(بنن)؛ والصفحتان  ٤-٣الصفحتان و
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. وبينمـا رحـب ممثلـو فرنسـا واململكـة      )١٠(ميثاق األمم املتحدة
ــع     ــا م ــاون كرواتي ــادة تع ــا بزي ــة   املتحــدة وأملاني ــة الدولي احملكم

رســك ليوغوســالفيا الســابقة، دعــوا الســلطات يف البوســنة واهل 
التعــاون بشـــكل كامــل مـــع    ويف صــربيا واجلبــل األســـود إىل  

. ويف هــذا الصــدد، شــدد ممثــل اململكــة املتحــدة      )١١(احملكمــة
ــى ــدان      أن عل ــع البل ــى مجي ــم عل ــده سيواصــل الضــغط املالئ بل

مواصـــلة عـــدم امتثـــال صـــربيا  املعنيـــة للوفـــاء بالتزاماـــا، وأن
ــأنه       ــن ش ــن م ــس األم ــرارات جمل ــل األســود لق ــاط إح”واجلب ب

  .)١٢(األطلسية -لالندماج يف اهلياكل األوروبية  “مطامح  أي

ــع        ــاء يف دفـ ــدول األعضـ ــأخر الـ ــق بتـ ــا يتعلـ ــا فيمـ  أمـ
معظــم املــتكلمني الــدول   حــث للمحكمــتني، فقــد اشــتراكاا

املعنية على الوفـاء بالتزاماـا. وأكـد ممثـل فرنسـا أنـه ال ينبغـي        
إلجناز اخلاصـة مـا   أن ينتظَر من احملكمتني تنفيذ استراتيجييت ا

وأكـد ممثـل الربازيـل للمجلـس أن بلـده      )١٣(دون متويل كاف .
  .)١٤(يبذل قصارى جهده لتسديد اشتراكاته املتأخرة

ــدائمني يف احملكمــة       ــق بانتخــاب القضــاة ال وفيمــا يتعل
الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة الـذين تنتـهي مـدة عضـويتهم يف       

ــاين/نوفمرب  ــرين الثـ ــرب عـــدة ٢٠٠٥تشـ ــن ، أعـ ــتكلمني عـ مـ
احتمــال تعطــل عمــل احملكمــة إذا مل جتــر إعــادة       قلقهــم مــن 

رغبتـهم يف حـل    انتخاب بعض القضـاة الـدائمني وأعربـوا عـن    
هذه املشكلة. ودعا ممثل بـنن إىل مواءمـة واليـات القضـاة مـع      

__________ 

  )١٠(  S/PV.4999٢٩-٢٧ ات، الصفح.  

ــفح    )١١(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحات   ٢٩-٢٧ت ااملرجـ ــا)؛ والصـ   (فرنسـ

(أملانيـا)؛ والصـفحة    ٣٤(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحة    ٣٢-٣٠
 .(الواليات املتحدة) ٣٥

 .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )١٢(  

 .٢٩-٢٧ تالصفحااملرجع نفسه،   )١٣(  

 .٣٣و  ٣٢ املرجع نفسه، الصفحتان  )١٤(  

. وأوضـح ممثـل اململكـة املتحـدة أنـه      )١٥(طول فتـرة احملاكمـات  
ــتعني علــى الــس النظــر يف الســماح لل   ــد  ي عــذين مل ي قضــاة ال

ــدة     ــدما تكــون م ــال قضــاياهم عن ــادم انتخــام بإكم ــك  تق تل
. ورأى ممثـل االحتـاد الروسـي    )١٦(شهور ستة القضايا أكثر من

أنـــه عنـــد حـــل هـــذه املســـألة، مـــن اجلـــوهري احلفـــاظ علـــى   
 وأضاف ممثـل الربازيـل قـائال إن    .)١٧(“القواعد املقبولة عامليا”

نبغــي أن حيظــى مبوافقــة  هلــذه املشــكلة ي“ مشــروع حــل” أي
يف هـذا  “ السلطات الـيت ختـتص ـا   ” اجلمعية العامة، نظرا إىل

  .)١٨(املوضوع

وشدد أعضاء الس عموما علـى أمهيـة إحالـة قضـايا       
ــات القضــائية      ــدنيا إىل اهليئ ــب املتوســطة وال ــن الرت ــهمني م املت
الوطنيـة املختصــة، وهــو عنصــر هــام الحتــرام اجلــداول الزمنيــة  

 اســتراتيجييت اإلجنــاز. وأكــدوا أنــه قبــل القيــام ــذه  احملــددة يف
ات القضـائية الوطنيـة املعنيـة    يئـ اإلحاالت، جيـب أن تسـتويف اهل  

ــاروا إىل أن إنشــاء       ــة للعدالــة ذات الصــلة، وأش ــايري الدولي املع
حمكمة خاصة معنية جبرائم احلـرب يف البوسـنة واهلرسـك مثّـل     

  خطوة إجيابية يف هذا االجتاه.

ل اململكـة املتحـدة خبطـط احملكمـة الدوليـة      ورحب ممث  
إجـراء مزيـد مـن االسـتعراض      ليوغوسالفيا السابقة الراميـة إىل 

، ولكنــه  ٢٠٠٥للقضــايا للنظــر يف إمكانيــة إحالتــها يف عــام     
ي شـــيلي والواليـــات املتحـــدة، علـــى  شـــدد، إىل جانـــب ممثلَـــ

ضــرورة أن تقــوم احملكمــة ذاــا مبقاضــاة املتــهمني الرئيســيني،   
__________ 

  )١٥(  S/PV.4999 (Resumption I)٤و  ٣ ، الصفحتان. 

  )١٦(  S/PV.4999 ٣٢-٣٠، الصفحات. 

 .٣٧و  ٣٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٧(  

 .٣٤و  ٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨(  
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. أمــا فيمــا  )١٩(بينــهم كــراديتش ومالديــتش وغوتوفينــا   ومــن 
خيص احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، فقد أشـار ممثـل اململكـة    
املتحدة إىل أمهية استكشاف إمكانية إحالـة بعـض القضـايا إىل    
الدول األفريقية الـيت يحتجـز فيهـا حاليـا بعـض املشـتبه فـيهم،        

بـا املعـايري املطلوبـة    وأعرب عن أملـه يف أن تسـتويف روانـدا قري   
ــه . وأوضــح ممثــل بــنن )٢٠(للقيــام ــذه اإلحــاالت  ينبغــي أن  أن

للــدول الــيت  “للبيئــة الثقافيــة”تــويل احملكمتــان اهتمامــا خاصــا 
. وأكــد ممثــل رومانيــا أنــه ميكــن إجــراء )٢١(حتـال إليهــا القضــايا 

مزيد من التعـديل علـى مفهـوم أبـرز اجلنـاة، حسـب مـا يـنص         
). وأكــد أن ذلــك ســيتيح إحالــة ٢٠٠٤( ١٥٣٤عليــه القــرار 
  .)٢٢(ات القضائية الوطنيةئيالقضايا إىل اهل  عدد أكرب من

بكــــل ”ه بلــــد وذكـــر ممثــــل البوســــنة واهلرســــك أن   
فيمــا يتعلــق بالتعــاون مــع احملكمــة  “فعــل الكــثري”، “إنصــاف

الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة منـذ آخـر تقريـر لـرئيس احملكمـة        
ــها العامــة ا أشــار ممثــل روانــدا إىل أن عــدد  . وبينمــ)٢٣(ومدعيت

عمـا حـدث    “األكثـر مسـؤولية  ”املشتبه فيهم الـذين يعتـربون   
، طلــب إىل الــس  ٥٠إىل أقــل مــن   ٣٠٠قــد اخنفــض مــن   

إفالم من العقاب، وأن يقدم املشتبه فيهم الـذين   ضمان عدم
بأنـه   عرب عن اعتقـاده مل تعد احملكمة تالحقهم إىل العدالة. وأ

لس، املسؤولية عـن تقـدمي   تقع على اتمع الدويل، وخاصة ا
احملكمـة   أمـام كان ذلك أهؤالء املشتبه فيهم إىل العدالة، سواء 

. وحـث الـس أيضـا    حماكم أخـرى  اجلنائية الدولية لرواندا أو
__________ 

(اململكـــــة املتحـــــدة)؛  ٣٢-٣٠املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحات   )١٩(  
(الواليــــات  ٣٥(شــــيلي)؛ والصــــفحة  ٢٩و  ٢٨فحتان والصــــ

 .املتحدة)

 .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠(  

  )٢١(  S/PV.4999 (Resumption I)٤و  ٣ ، الصفحتان. 

  )٢٢(  S/PV.4999 ٣٣و  ٣٢، الصفحتان. 

  )٢٣(  S/PV.4999 (Resumption I)١٠و  ٩ ، الصفحتان. 

على االعتراف بالصعوبات اليت يواجهها النـاجون مـن اإلبـادة    
صـنب بفـريوس نقـص    ذلـك النسـاء الـاليت أُ    همفي ناجلماعية، مب

املناعة البشـرية نتيجـة اغتصـان. وأوضـح أنـه يف حـني يتلقـى        
املســـؤولون عـــن تلـــك اجلـــرائم العـــالج يف مرافـــق االحتجـــاز 

توقـع منـهم يف   الـذين ي  -التابعة لألمم املتحدة، فإن ضحاياهم 
ــان اإلدالء بشــهادة يف   ــن األحي ال حيظــون  -القضــايا  كــثري م

  .)٢٤(باالهتمام الالزم

ضـــح ممثـــل صـــربيا واجلبـــل األســـود أن تعـــاون      وأو  
حكومتـــه مـــع مكتـــب املدعيــــة العامـــة للمحكمـــة الدوليــــة      

 “على مستوى منخفض نوعـا مـا  ” كان ليوغوسالفيا السابقة
 لكنــه بسـبب الظـروف الناشــئة عـن احلالـة السياســية يف البلـد،     

إىل أن حكومـة  “ أن يطمـئن ”شدد علـى أنـه ميكـن للمجلـس     
  .)٢٥(بل القريب التعاون مع احملكمةبلده ستواصل يف املستق

  
لسـة  اجلرئيس جملـس األمـن يف   الذي أدىل به  بيانال  

  ٢٠٠٤آب/أغسطس   ٤ املعقودة يف ،٥٠١٦

ــة    ــودة يف  ،٥٠١٦يف اجللســـــــــــــ  آب/ ٤املعقـــــــــــــ

ــطس ــن يف ٢٠٠٤ أغسـ ــس األمـ ــدول أعمالـــه   ، أدرج جملـ جـ
ــة  ــالة مؤرخـ ــايو  ٢١رسـ ــيس   ٢٠٠٤أيار/مـ ــن رئـ ــة مـ موجهـ

، ورســالة مؤرخــة  )٢٦(غوســالفيا الســابقة احملكمــة الدوليــة ليو 
موجهـة مـن رئـيس احملكمـة اجلنائيـة       ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٣٠

 أوضــحت ، وقــد)٢٧(الدوليــة لروانــدا إىل رئــيس جملــس األمــن  
)، التقـدم  ٢٠٠٤( ١٥٣٤الرسالتان بالتفصيل، عمـال بـالقرار   

__________ 

 .١٣-١١ املرجع نفسه، الصفحات  )٢٤(  

 .١٥-١٣ رجع نفسه، الصفحاتامل  )٢٥(  

  )٢٦(  S/2004/420. 

  )٢٧(  S/2004/341. 
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اإلجنـاز اخلاصـة    ةالذي أحرزته احملكمتان حنو تنفيـذ اسـتراتيجي  
  هما.كل منب

ــال الــــرئيس (االحتــــاد الروســــي) بيانــــا باســــم         مث تــ
  :ما يلي ، وقد قام فيه الس جبملة أمور منها)٢٨(الس

يف  منـها  كـل  رحـب جبهـود  يكد جمددا دعمه للمحكمـتني و يؤ  
  ؛منهما  اخلاصة بكل السعي إىل حتقيق استراتيجية اإلجناز

ستحثهما بشدة علـى أال تـدخرا وسـعا لضـمان اسـتمرارمها      يو  
ــن  يف  ــل م ــداف      مســرية العم ــق أه ــد احملــددة لتحقي ــاء باملواعي أجــل الوف

  استراتيجييت اإلجناز؛

كد أن التعاون الكامل بـني مجيـع الـدول واحملكمـتني لـيس      يؤو  
جمــرد التــزام واجــب عليهــا كلــها، بــل هــو أيضــا مقــوم أساســي مــن          

  ة ا؛اصمقومات قيام كل منهما بتحقيق استراتيجية اإلجناز اخل

ــو   ــدول إىل تكثيــف تعاوــا مــع احملكمــة    جمــد ودعي ــع ال دا مجي
الدولية ليوغوسـالفيا السـابقة وتزويـدها جبميـع املسـاعدات الالزمـة هلـا،        

ــرا   ــان كـ ــليم كـــل مـــن رادوفـ يتش وراتكـــو مالديـــتش، دوال ســـيما تسـ
  وكذلك أنيت غوتوفينا وسائر املتهمني اآلخرين إىل احملكمة؛

تعاوـا مـع احملكمـة    جمددا مجيع الدول، إىل أن تكثـف   ودعيو  
اجلنائية الدولية لرواند وتوفر هلا مجيع املساعدات الالزمة هلا، مبـا يشـمل   
التحقيقات املتعلقة باجليش الوطين الرواندي، واملسـاعي املبذولـة لتسـليم    

  فيليسيان كابوغا وسائر املتهمني اآلخرين إىل احملكمة؛

ن الــدول الحــظ بقلــق أن نقــص التربعــات املاليــة املقدمــة مــ يو  
ث الـدول  حيـ ا، وماألعضاء من شأنه أن يعرقل احملكمتني عـن أداء عملـه  
  األعضاء على الوفاء بالتزاماا يف مواعيدها احملددة.

  
__________ 

  )٢٨(  S/PRST/2004/28. 

املعقـودة   ،٥٠٨٦املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣يف 

تشــــــــرين  ٢٣املعقــــــــودة يف  ،٥٠٨٦يف اجللســــــــة   
جـدول أعمالـه رسـالة     ، أدرج الـس يف ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

موجهـة مـن رئـيس     ٢٠٠٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٣مؤرخة 
، ورســالة مؤرخــة  )٢٩(احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة   

موجهـة مـن رئـيس احملكمـة      ٢٠٠٤تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٩
تقييمـات وتقريـرين   فيهمـا  يالن حيـ ، )٣٠(اجلنائية الدولية لرواندا

احملكمــتني كــل مــن اإلجنــاز اخلاصــة ب ةاســتراتيجيبشــأن تنفيــذ 
). واســتمع الــس إىل بيانــات ٢٠٠٤( ١٥٣٤عمــال بــالقرار 

أدىل ـــا رئيســـا كلتـــا احملكمـــتني ومـــدعيهما العـــامني. وأدىل  
وكــــذلك ممثلــــو البوســــنة  ،ات مجيــــع أعضــــاء الــــسبيانــــب

  واهلرسك، وكرواتيا، ورواندا، وصربيا واجلبل األسود.

احملكمة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة أن     وأبلغ رئيس  
الــدوائر االبتدائيــة للمحكمــة واصــلت العمــل بكامــل طاقتــها.  
وأشــار إىل أن قــدرة احملكمــة علــى التقيــد باســتراتيجية اإلجنــاز  
تعتمد على إحالة القضايا إىل احملاكم الوطنية، وحتسـني تعـاون   

ــز مــوارد ا   حملكمــة دول يوغوســالفيا الســابقة، واســتمرار تركي
 ١١على املتهمني مـن أعلـى املسـتويات. وأوضـح أن القاعـدة      

ــر      ــات متــنح دوائ ــة وقواعــد اإلثب مكــررا مــن القواعــد اإلجرائي
ــات االــام إىل ســلطات بعــض        ــة صــالحية إحالــة ملف احملكم
الـــدول، ولكـــن احملكمـــة ســـتحتفظ بالواليـــة القضـــائية علـــى   

طـــورة. املتـهمني مـن أعلــى املسـتويات وعلـى أكثــر اجلـرائم خ     
وأضاف قائال إن دول يوغوسالفيا السـابقة كانـت يف مراحـل    
متفاوتة من االستعداد لقبول القضايا الـيت حتُـال إليهـا، ويتوقـع     
أن تصبح دائرة حمكمة خاصة تابعة حملكمـة الدولـة يف البوسـنة    

__________ 

  )٢٩(  S/2004/897. 

  )٣٠(  S/2004/921. 
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. وأبلـغ  ٢٠٠٥واهلرسك جاهزة للعمل يف كانون الثاين/ينـاير  
ــاين كــبري يف مــدى     ــذكورة  عــن وجــود تب ــدول امل اســتعداد ال

احملكمــة، ولكــن تعــاون البوســنة واهلرســك  أعــاله للتعــاون مــع
اســتراتيجية اإلجنــاز، فقــد  الــةظــل إجيابيــا. أمــا يف مــا يتعلــق حب 

 “مراجعـة مهمـة  ”أشار إىل أنه لن تكون هناك حاجة إلجـراء  
. ولكـن التجميـد   ٢٠٠٤لتقديرات التقييم املعدة يف أيار/مـايو  

أن تنفــذ  يــف قــد يــؤثر علــى قــدرة احملكمــة علــى  احلــايل للتوظ
  .)٣١(بنجاح استراتيجية اإلجناز

ــدا إن       ــة لروانـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــيس احملكمـ ــال رئـ وقـ
ــزم إ  ــة تعتـ ــازاحملكمـ ــع  جنـ ــات مـ ــل احملاكمـ ــول  كـ  ٢٠٠٨حلـ

ة اإلجنــاز، ولكنــه شــدد علــى أنــه      يتــواءم مــع اســتراتيجي    مبــا
ــة االلتـــزام باجلـــدول الـــزمين احملـــ   ال دد إال إذا ميكـــن للمحكمـ

 تــــوفرت هلــــا املــــوارد الكافيــــة. وأشــــار إىل أن عــــدم ســــداد
ــد التوظيــف.     االشــتراكات ــد اســتوجب فــرض جتمي املقــررة ق

احملكمة، وإىل أـا قـدمت    وأشار إىل مواصلة تعاون رواندا مع
 “تدفق مستمر للشهود”الوثائق ذات الصلة ومسحت بوجود 

  .)٣٢(إىل أروشا

محكمـــــة الدوليـــــة  وعرضـــــت املدعيـــــة العامـــــة لل    
تعطـل اسـتراتيجية    ليوغوسالفيا السابقة العراقيل الـيت ميكـن أن  

ــي     ــيت ه ــة وال ــاز اخلاصــة باحملكم ــة  ”اإلجن ال ســيطرة للمحكم
ــرد يف مقدمــة   “عليــه ــدول ي ، وأشــارت إىل أن عــدم تعــاون ال

املتـهمني ونقلـهم، ومـن     ، وال سيما القـبض علـى  راقيلهذه الع
مالديــتش وأنــيت غوتوفينــا. بينــهم رادوفــان كــراديتش وراتكــو 

ــت       ــق إال إذا مت ــن تتحق ــة ل ــداف احملكم ــى أن أه وشــددت عل
حماكمـــة هـــؤالء األشـــخاص وغريهـــم مـــن املتـــهمني الرفيعـــي  
املســتوى يف الهـــاي. وأبلغـــت بــأن معظـــم اهلـــاربني وجـــدوا   

__________ 

  )٣١(  S/PV.5086 ١٠-٤، الصفحات. 

 .١٣-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٣٢(  

يف صربيا واجلبل األسود، بينما ال يـزال الـبعض    “مالذا آمنا”
شوهد أنـيت غوتوفينـا    . وقدمنهم يقيمون يف البوسنة واهلرسك

يف كرواتيـا. وفيمـا يتعلـق    “ بشكل متكرر”يف اآلونة األخرية 
لتحديــد مكــان غوتوفينــا، “ بتعزيــز جهودهــا” بقيــام كرواتيــا

جيــدة التنظــيم،    الــذي يبــدو أنــه كــان حيظــى بشــبكة دعــم      
أوضحت املدعيـة العامـة أن تلـك اجلهـود مل تسـفر عـن نتـائج        

مــن أنــه إذا مل يعتقــل هــؤالء . وحــذرت تارخيــه ملموســة حــىت
يف ”املتـــهمون الرفيعـــو املســـتوى وحيـــالوا إىل حمكمـــة الهـــاي 

، فقد تقتضـي الضـرورة تغـيري املواعيـد احملـددة      “األشهر املقبلة
الـيت   “األزمـة املاليـة  ”يف استراتيجية اإلجناز. أمـا يف مـا خيـص    

 متر ا احملكمة وجتميد التوظيف الذي فرضته األمانة العامـة يف 
، فقد شددت املدعيـة العامـة علـى أن هـذين     ٢٠٠٤أيار/مايو 

عطــال عمــل احملكمــة بالفعــل وأكــدت أمــا قــد    العــاملني قــد
  .)٣٣(يؤثران قريبا على كفاءة احملاكمات

وأبلغ املدعي العام للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا      
 اإلعالميــة عــن إحــراز تقــدم علــى عــدة جبــهات منــذ إحاطتــه  

ــيت   ــدمها يف األخــرية ال ــه كمــا كــان    ٢٩ق ــه؛ وأن حزيران/يوني
متوقعــا، ســيتم االنتــهاء مــن مجيــع التحقيقــات قبــل ايــة عــام   

روانـدا ودول   . وأكد كذلك أن املناقشات جارية مـع ٢٠٠٤
أخـــرى بشـــأن نقـــل قضـــايا املتـــهمني ذوي الرتـــب املتوســـطة  

ــه   ــدنيا. ولكن ــه باســتثناء رو  أووال ــدا، اضــح أن ــه  ن ــبني أن مــن ت
ــك  إلجــراء حماكمــات يف  “مســتعدة”دول الصــعب إجيــاد   تل

وشــدد املــدعي “. قــادرة علــى ذلــك وراغبــة فيــه ” القضــايا و
ــى أن   ــام علـ ــا  ١٤العـ ــهما مـ ــهم    متـ ــاربني وأن أغلبـ ــوا هـ زالـ

موجـــودون يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة. وأشـــار إىل     
__________ 

 .١٧-١٣ املرجع نفسه، الصفحات  )٣٣(  
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مساعي التحاور مع حكومة مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة    أن
  .)٣٤(ال جاريةيف هذا الصدد ال تز

وأعربــت الوفــود عــن تقــديرها للتقــدم الــذي أحرزتــه    
علـى أن هـذا    آراؤها . واتفقتالبيانات األخرية احملكمتان منذ

التقـدم مسـح بــأن تظـل اسـتراتيجيتا اإلجنــاز يف االجتـاه املرســوم      
 ٢٠٠٨هلما واملتمثل يف إمتام احملاكمات االبتدائيـة حبلـول عـام    

ــول عــام   ــ. ٢٠١٠والطعــون حبل  اأيضــا عــن تقــديره  توأعرب
لتحســن كفــاءة عمــل احملكمــتني. وأعربــت وفــود عديــدة عــن  
ــدنيا      ــب الـ ــن الرتـ ــهمني مـ ــايا املتـ ــة قضـ ــرة إحالـ ــدها لفكـ تأييـ
والوسطى إىل الواليات القضائية الوطنيـة. وأثـىن ممثـل اململكـة     

للعمــــل املمتـــاز الـــذي قامتـــا بــــه    املتحـــدة علـــى احملكمـــتني    
وطنيـة الســتالم هـذه القضــايا،   لمســتوى حتضـري احملــاكم ا  علـى 
يتضح ذلـك مـن إنشـاء دائـرة جـرائم احلـرب يف البوسـنة         كما

  .)٣٥(واهلرسك

. شواغلها ذا الشـأن  ولكن أعربت بعض الوفود عن  
فقد أكد ممثل الربازيل، وكذلك ممثل بنن، أنـه يـرى أن إحالـة    

الظـروف الفعليـة   عـرب عـن   القضايا إىل احملاكم احمللية ينبغي أن ت
املؤسسات القضائية، وأن حمـاكم األطـراف الثالثـة جيـب      لتلك

ــة   . )٣٦(إلجــراءات القضــائيةلأن حتتــرم املبــادئ واملعــايري الدولي
السـائد،  “ منـاخ التخويـف  ”وأعرب ممثل فرنسا عن قلقه مـن  

وبشكل عام، من املنـاخ الـذي يـتم فيـه حتـدي سـلطة احملكمـة        
ســاؤل عــن الت الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، ممــا يبعــث علــى  

__________ 

 .٢٠-١٨ املرجع نفسه، الصفحات  )٣٤(  

 .٢٤-٢٢ فسه، الصفحاتاملرجع ن  )٣٥(  

ــل)؛ والصــفحتان  ٢٥و  ٢٤املرجــع نفســه، الصــفحتان     )٣٦(    (الربازي

 .(بنن) ٣١و  ٣٠

البيئة اليت ستقوم فيها بعض الواليات القضائية الوطنية مبعاجلـة  
  .)٣٧(القضايا

وأعـــرب ممـــثال البوســـنة واهلرســـك وكرواتيـــا عـــن        
استعدادمها لتحمل قسط من عمـل احملكمـة، وأهابـت البوسـنة     
واهلرســـك بالـــدول األعضـــاء أن تـــوفر الـــدعم الـــتقين واملـــايل  

ل كرواتيـا أن بلـده قـد بـدأ     . وذكـر ممثـ  )٣٨(الغايـة  لتحقيق هذه
تـدريب خـرباء قــانونيني    برناجمـا بـدعم مـن هولنــدا يهـدف إىل    

علــى مقاضــاة قضــايا جــرائم احلــرب. واعتــرب ممثــل روانــدا أن   
ــة القضــايا إىل حمــاكم رو   ــل أساســي يف   اإحال ــة عام ــدا الوطني ن

ضمان حماكمـة مجيـع كبـار مـرتكيب أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة،        
  .)٣٩(احملكمةحىت بعد إكمال والية 

قلـق مـن أن عـددا مـن     مشاطرا الوأعربت وفود عن   
املشاكل، إذا تركـت دون حـل، فهـي سـتعرقل سالسـة تنفيـذ       
استراتيجييت اإلجنـاز. وممـا يـثري القلـق بشـكل خـاص هـو عـدم         
تعـــاون بعـــض الـــدول فيمـــا يتعلـــق بـــالقبض علـــى املتـــهمني،  

ــة امل    ــوفري األدل ــع الشــهود، وت ــوالتواصــل م ــت ة. ويف اوثق لوق
ــرأي نفســه، اتفــق املتكلمــون  ــهمون   يف ال ــه مــا دام املت علــى أن

ــة     ــيات الرفيعــ ــن الشخصــ ــهمون مــ ــيما املتــ ــيقني، وال ســ طلــ
املســتوى، فلــن تــتمكن احملكمتــان مــن إجنــاز واليتيهمــا. وملّــح  
ممثال الربازيل وإسـبانيا إىل أنـه قـد يـتعني علـى الـس يف ايـة        

  .)٤٠(ييت اإلجنازاملطاف أن يدخل تعديالت على استراتيج
__________ 

 .٣٣-٢٩ املرجع نفسه، الصفحات  )٣٧(  

(كرواتيـــا)؛ والصـــفحات  ٤٥-٤٢املرجـــع نفســـه، الصـــفحات   )٣٨(  
 .(البوسنة واهلرسك) ٥٢-٥٠

 .٥٠-٤٨ املرجع نفسه، الصفحات  )٣٩(  

ــل)؛ والصــفحات   ٢٥و  ٢٤فحتان املرجــع نفســه، الصــ   )٤٠(   (الربازي
 .(إسبانيا) ٢٩-٢٧
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وفيمــا يتعلــق باحملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة،   
أكد ممثـل الواليـات املتحـدة، وكـذلك ممثـل اململكـة املتحـدة،        
ــنة      ــود، والبوسـ ــل األسـ ــربيا واجلبـ ــى صـ ــب علـ ــه جيـ ــددا أنـ جمـ
واهلرســـك، وكرواتيـــا، أن تفـــي بالتزامهـــا القـــانوين بالتعـــاون 

القـــبض علـــى مجيـــع الكامـــل مـــع احملكمـــة عـــن طريـــق إلقـــاء 
. وقــال ممثــل فرنســا إنــه مــن املــزعج معرفــة أن        )٤١(املتــهمني 

ــة     ــزال تــوفر احلماي ــة وحتتــل مراكــز مرموقــة ال ت شــبكات فعال
ــرائم خطـــرية      ــن ارتكـــاب جـ ــخاص املســـؤولني عـ . )٤٢(لألشـ

فيمــا يتعلــق باحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا، فقــد حــث   أمــا
و الدميقراطيــة وكينيــا ممثـل الواليــات املتحــدة مجهوريــة الكونغــ 

على الوفاء بالتزامامـا الدوليـة بـالقبض علـى املتـهمني. وقـال       
هؤالء اهلاربني من العدالة واصلوا التحـريض علـى الصـراع     إن

  .)٤٣(يف منطقة البحريات الكربى

واعترض ممثـل كرواتيـا قـائال إن حكومتـه ال تـتملص        
ربيا . وأكـد ممثـل صـ   )٤٤(األحوال من مسؤوليتها بأي حال من

دون الــرد مباشـرة علـى التـهم املتصــلة     ،واجلبـل األسـود جمـددا   
ــة        ــة الدولي ــع احملكم ــاون م ــده للتع ــتعداد بل ــاون، اس ــدم التع بع

. وأعرب ممثل البوسـنة واهلرسـك عـن    )٤٥(ليوغوسالفيا السابقة
أســفه ألن احملكمــة مل تعتــرف مبعظــم األنشــطة الــيت اضــطلعت 

ــا     ــده، مبــ ــؤخرا ســلطات بل ــك إلقــ م ــى  ا يف ذل ــبض عل اء الق
  .)٤٦(متهمني  مثانية

  
__________ 

(الواليـــات املتحـــدة)؛    ٣٧و  ٣٦املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان      )٤١(  
 .(اململكة املتحدة) ٢٤-٢٢والصفحات 

 .٣٣-٢٩ات املرجع نفسه، الصفح  )٤٢(  

 .٣٧-٣٦ املرجع نفسه، الصفحتان  )٤٣(  

 .٥٢-٤٨ات املرجع نفسه، الصفح  )٤٤(  

 .٤٦-٤٤ات ه، الصفحاملرجع نفس  )٤٥(  

 .٤٧-٤٥ات املرجع نفسه، الصفح  )٤٦(  

املعقـودة   ،٥١٩٩املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٣يف 

ــة    ــه  ١٣املعقــــودة يف  ٥١٩٩يف اجللســ حزيران/يونيــ
س يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــ٢٠٠٥

موجهـــة مـــن رئـــيس احملكمـــة الدوليـــة  ٢٠٠٥أيار/مـــايو  ٢٥
ــاب  ــالفيا السـ ــة  )٤٧(قةليوغوسـ ــالة مؤرخـ ــايو  ٢٣، ورسـ أيار/مـ

، )٤٨(موجهة من رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ٢٠٠٥
، حتيالن تقييمات بشـأن تنفيـذ اسـتراتيجييت اإلجنـاز     )٤٨(لرواندا

ــع     ــات مجيـ ــة، أدىل ببيانـ ــالل اجللسـ ــاحملكمتني. وخـ ــة بـ اخلاصـ
أعضاء الس وممثلو البوسـنة واهلرسـك، وكرواتيـا، وروانـدا،     

األسـود. واسـتمع الـس إىل بيانـات أدىل ـا      وصربيا واجلبـل  
  .لكل منهما دعي العاماملرئيسا كلتا احملكمتني و

ويف إطار تسليط الضوء على النقاط الرئيسـية الـواردة     
يف تقريره، شدد رئـيس احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة      
على أن احملكمة تسعى جاهـدة إىل حتقيـق أهـداف اسـتراتيجية     

وفيمــا يتعلــق بإحالــة القضــايا إىل    “. ســريع” نســق اإلجنــاز ب
احملاكم الوطنية، أفاد بـأن دائـرة جـرائم احلـرب التابعـة حملكمـة       
الدولـــة يف البوســـنة واهلرســـك تســـتطيع اآلن قبـــول القضـــايا. 

يف عدد املتهمني واهلـاربني   “زيادة كبرية”حدوث  وأشار إىل
ــل احملــالني إىل احملكمــة، بفضــل جهــود ســلطات صــربيا واجل    ب

األســود، وأحيانــا بالتعــاون مــع ســلطات مجهوريــة صربســكا.  
كرواتيــا، ومجهوريــة صربســكا، وصــربيا واجلبــل   ولكنــه ذكَّــر

ــان       ــا، ورادوف ــيت غوتوفين ــان أن ــد مك ــا بتحدي األســود بالتزامه
كاراديتش، وراتكـو مالديـتش، وإلقـاء القـبض علـيهم. وأكـد       

__________ 

  )٤٧(  S/2005/343. 

  )٤٨(  S/2005/336. 
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أن يســلَّم احملكمــة لــن تنجــز مهمتــها التارخييــة إىل      جمــددا أن
  .)٤٩(أولئك اهلاربون الثالثة إىل الهاي

وأبلــغ رئــيس احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا عــن         
ــدد املتــهمني يف       ــر أن ع ــه احملكمــة، وذك ــذي أحرزت ــدم ال التق

متـهما، مـن ضـمنهم رئـيس      ٥٠القضايا املنتهية واجلاريـة بلـغ   
ــرى     ١١ وزراء، و ــيات األخـ ــن الشخصـ ــد مـ ــرا، والعديـ وزيـ
أمهيــة عمــل    املســتوى. وأكــد أن ذلــك بــرهن علــى    الرفيعــة 

احملكمـة يف جتـرمي أو تربئـة الزعمــاء املتـهمني باإلبـادة اجلماعيــة      
الــذين مل يكــن مــن احملتمــل أن   ١٩٩٤عــام  الــيت ارتكبــت يف

ميثلوا أمام أي حمكمة. وأكد أن احملكمة ستكمل حماكماـا يف  
ــ٢٠٠٨املوعـــد املقـــرر حبلـــول ايـــة  دد يف ، علـــى النحـــو احملـ

  .)٥٠(استراتيجية اإلجناز

وأشــــــارت املدعيــــــة العامــــــة للمحكمــــــة الدوليــــــة   
ليوغوسالفيا السابقة إىل التطورات اإلجيابية اليت حـدثت ومـن   

ــن     ــل عـ ــا ال يقـ ــالم مـ ــها استسـ ــرين   ٢٠بينـ ــذ تشـ ــهما منـ متـ
كـانوا هـاربني لفتـرة طويلـة. غـري       ١٠الثاين/نوفمرب، مبن فيهم 

ــاعسأن اســتمرار  ــبض   الســلطات ذات تق ــاء الق الصــلة يف إلق
علـــى اهلـــاربني العشـــرة املتـــبقني وتســـليمهم حجـــب تلـــك       

ــيقني    التطــورات. وقــد أدى ذلــك إىل  خلــق حالــة مــن عــدم ال
تعرقــــل إمكانيــــة التخطــــيط املناســــب إلجــــراء احملاكمــــات،  

يضطر ذلك احملكمـة إىل إجـراء عـدة حماكمـات بـدال مـن        وقد
جديـد   مـن  ضم عدد من القضايا يف حماكمة واحدة. وأكـدت 

حفـظ السـالم    أن إمكانات منظمة حلف مشال األطلسي وقوة
االحتــاد األورويب ميكــن أن تســاعد بشــكل كــبري   الــيت يقودهــا

  .)٥١(على تسليم كراديتش وغريه إىل العدالة
__________ 

  )٤٩(  S/PV.5199 ٩-٤، الصفحات. 

 .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٥٠(  

 .١٨-١١ املرجع نفسه، الصفحات  )٥١(  

وأفاد املدعي العام للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا       
، ٢٠٠٤بأنه نظرا إىل إكمال مجيع التحقيقات املتبقية يف عـام  

يف قاعــة  املرافعــاتسينصــب تركيــز عمــل االدعــاء العــام علــى 
الـــذين جتـــري    ٢٥املتـــهمني الــــ  قضـــايا احملكمـــة خبصـــوص  

البـاقني   ١٦حماكمتهم، وإعداد القضايا اخلاصـة بـاحملتجزين الــ    
واملتهمني اآلخرين. وسيضع االدعاء يف مقدمة أولوياتـه تنفيـذ   

بالنسـبة للـهاربني    “ةاستراتيجية تعقـب واعتقـال أكثـر فعاليـ    ”
شخصــا. وهلــذا الغــرض، وافــق علــى   ١٤الــذين بلــغ عــددهم  

إنشاء آلية مشتركة مع كل بلد من البلـدان األفريقيـة اخلمسـة    
اليت يعتقد أن اهلاربني املتبقني موجـودون فيهـا. وأجـرى أيضـا     
مناقشـات مفيــدة مــع بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة  

ع االحتــاد األفريقــي حــول أســاليب    الكونغــو الدميقراطيــة ومــ  
تعقب اهلاربني. وفيمـا يتعلـق بإحالـة القضـايا، قـال إن روانـدا       
ما زالت أكثـر بلـد يهـتم ـذه اإلحـاالت وأشـار إىل أن ثالثـة        
ــض       ــا باســتالم بع ــن اهتمامه ــت أيضــا ع ــة أعرب ــدان أوروبي بل

  .)٥٢(القضايا

وأعــاد معظــم أعضــاء الــس تأكيــد ضــرورة تقيــد         
اســتراتيجية اإلجنــاز اخلاصــة بكــل منــهما، وأعربــوا احملكمــتني ب

ـــ  رز يف هــــذا الصــــدد. ورحبــــوا عــــن ارتيــــاحهم للتقــــدم احملـ
ــاء ــرب  بإنشــ ــرائم احلــ ــرة جلــ ــة يف   دائــ ــة الدولــ ــة حملكمــ تابعــ
  واهلرسك.  البوسنة

إال أن ممثــل اليابــان أعــرب عــن قلقــه مــن اإلشــارة إىل   
ــة ا    ــة للمحكم ــة االبتدائي ــة يف املرحل ــة أن أنشــطة احملاكم لدولي

. )٥٣(٢٠٠٩ليوغوســـالفيا ستســـتمر إىل مـــا بعـــد بدايـــة عـــام  
ــى       ــة، وأكــدت عل ــدامنرك عــن مشــاغل مماثل ــة ال ــت ممثل وأعرب

__________ 

 .٢٠-١٧ املرجع نفسه، الصفحات  )٥٢(  

 .٣١و  ٣٠ان املرجع نفسه، الصفحت  )٥٣(  
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. )٥٤(األمهية البالغة إلاء عمل احملكمتني وفقا للجـدول الـزمين  
ــى      ــل أن اإلصــرار عل ــل الربازي ومــن جهــة أخــرى، أوضــح ممث

اتيجية اإلجنـاز  املواعيد النهائية املتشددة كمـا حـددت يف اسـتر   
ــن      ــالت مـ ــاء اإلفـ ــق بإـ ــدف املتعلـ ــة واهلـ ــض العدالـ ــد جيهـ قـ

. وأكـــد ممثـــل فرنســـا أن اجلـــدول الـــزمين احملـــدد  )٥٥(العقـــاب
ــؤدي إىل  ــائي إفــــــالت ت للمحكمــــــتني ال ينبغــــــي أن يــــ لقــــ

  .)٥٦(العقاب  من

ورحــب ممثــل اململكــة املتحــدة بــالتزام منظمــة األمــن     
إحالتـها إىل احملـاكم    قضـايا تـتم   والتعاون يف أوروبا برصـد أي 

ــة الدوليــة لروانــدا،        ــا خيــص احملكمــة اجلنائي ــة. أمــا فيم الوطني
فأعرب عن قلقه من مسائل متعلقة بعقوبة اإلعدام والقـدرات  

  .)٥٧(احمللية

وأوضـحت ممثلــة الــدامنرك أن التعـاون الكامــل لبلــدان     
يوغوسالفيا السابقة مع احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة     

. )٥٨(ق النــدماجها يف اهلياكــل األوروبيــة األطلســيةشـرط مســب 
وأعاد ممثال كرواتيـا، وصـربيا واجلبـل األسـود تأكيـد اسـتعداد       
بلــديهما للتعــاون مــع احملكمــة. وأشــار ممثــل صــربيا واجلبــل        

مــع احملكمــة، إىل  “يوضــح نطــاق التعــاون ”األســود، كــدليل 
ــا أن ــن  ال مـ ــل عـ ــهم  ١٣يقـ ــربيا ومتـ ــن صـ ــهما مـ ــن نيمتـ  مـ

ــة ــذ     مجهوري ــا إىل احملكمــة من صربســكا ســلّموا أنفســهم طوع
. وأوضــح ممثــل كرواتيــا أنــه  )٥٩(٢٠٠٤تشــرين الثــاين/نوفمرب 

فيمــا يتعلــق بالتعــاون مــع   “لتســوية املســألة األخــرية املتبقيــة ”
__________ 

 .٢٦و  ٢٥ان رجع نفسه، الصفحتامل  )٥٤(  

 .٢٤و  ٢٣ان املرجع نفسه، الصفحت  )٥٥(  

 .٣٦ة املرجع نفسه، الصفح  )٥٦(  

 .٢٧و  ٢٦ان املرجع نفسه، الصفحت  )٥٧(  

 .٢٦و  ٢٥ان املرجع نفسه، الصفحت  )٥٨(  

 .٣٨و  ٣٧ان املرجع نفسه، الصفحت  )٥٩(  

احملكمة، شرعت حكومته يف تنفيذ خطة العمـل الـيت عرضـتها    
ــهر     ــاد األورويب يف شـــ ــة لالحتـــ ــل التابعـــ ــة العمـــ ــى فرقـــ علـــ

. وأكد ممثل البوسنة واهلرسك مـن جديـد أنـه    )٦٠(/أبريلنيسان
ال ميكــــن حتقيــــق الســــالم واالســــتقرار الــــدائمني يف املنطقــــة 

يــــتم القــــبض علــــى املتــــهمني الرئيســــيني، وال ســــيما   حــــىت
. وأعــرب )٦١(كــاراديتش ومالديــتش، الــذين ال يزالــوا طلــيقني 

ــه إزاء ا   ــدا عــن قلق ــل روان ــه   ممث ســتراتيجية اإلجنــاز، مؤكــدا أن
ــتراتيجية      ال ــاز بوصــفها اس ــتراتيجية اإلجن ــر إىل اس ــي النظ ينبغ

انسـحاب للمجتمـع الـدويل مـن التزامـه بتقـدمي مجيـع املتـهمني         
إىل العدالة. وفيما يتعلق بإحالة القضايا، فقـد أكـد مـن جديـد     
رغبة روندا يف إبرام اتفاق مع احملكمة اجلنائية الدوليـة لروانـدا   

أي مـــــن القضـــــايا  علـــــىبعـــــدم تطبيـــــق عقوبـــــة اإلعـــــدام  
  .)٦٢(إليها  احملالة

  
املعقـودة   ،٥٣٢٨املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥يف 

كــــــــانون  ١٥املعقــــــــودة يف  ،٥٣٢٨يف اجللســــــــة   
جدول أعماله رسـالة   ، أدرج الس يف٢٠٠٥األول/ديسمرب 

موجهـة مـن رئـيس     ٢٠٠٥تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠مؤرخة 
، ورســالة مؤرخــة  )٦٣(الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة  احملكمــة 

مـن رئـيس احملكمــة    موجهـة  ٢٠٠٥كـانون األول/ديسـمرب    ٥
، حتـيالن التقريـرين السـنويني بشـأن     )٦٤(اجلنائية الدولية لرواندا

تنفيذ استراتيجييت اإلجناز اخلاصة بـاحملكمتني. واسـتمع الـس    
لكـل   دعي العـام املـ إىل بيانات أدىل ا رئيسا كلتا احملكمـتني و 

__________ 

 .٤٥و  ٤٤ان املرجع نفسه، الصفحت  )٦٠(  

 .٤٤-٤١ات لصفحاملرجع نفسه، ا  )٦١(  

 .٤١-٣٩ات املرجع نفسه، الصفح  )٦٢(  

  )٦٣(  S/2005/781. 

  )٦٤(  S/2005/782. 
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ــهما ــس  منــ ــاء الــ ــع أعضــ ــات مجيــ ــذلك  ،. وأدىل ببيانــ وكــ
كرواتيــــا، وروانــــدا، وصــــربيا البوســــنة واهلرســــك، و ممثلــــو
  األسود.  واجلبل

وأبلغ رئيس احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة بـأن    
أنــيت غوتوفينــا، وهــو مــن املتــهمني ذوي املناصــب العليــا، قــد   

  قـــل يف إســـبانيا، وقـــد نكـــانون  ١٠قـــل إىل احملكمـــة يف  اعت
األول/ديســمرب. وأبلــغ الــس أيضــا أنــه قــد أحيلــت قضــية        

دائـــرة جـــرائم احلـــرب    واحـــدة إىل كرواتيـــا، وقضـــيتان إىل  
مبحكمة الدولة يف البوسنة واهلرسـك، ومل يبـت بشـكل ـائي     

مقترحــات إحالــة أخــرى. وذكــر كــذلك أن عــدم إلقــاء        يف
مبعـث قلـق   ”بني املتبقني يظل القبض على املتهمني الستة اهلار

، مشــريا إىل قلــة تعــاون مجهوريــة صربســكا مــن حيــث  “بــالغ
اهلـاربني اللـذين   ”توفري املعلومات اليت تؤدي إىل القـبض علـى   

، ومها رادوفان كـاراديتش وراتكـو   “يتصدران قائمة املطلوبني
. وأكـــدت املدعيـــة العامـــة للمحكمـــة أن عـــدم  )٦٥(مالديـــتش

ــداع رادوفـــان كـــار   ــو مالديـــتش يف احلجـــز   إيـ اديتش وراتكـ
أمام جنـاح عمـل    “العائق الرئيسي”القضائي لدى احملكمة هو 

  .)٦٦(احملكمة

اجلنائيـــة الدوليــة لروانــدا أنـــه   وأكــد رئــيس احملكمــة      
يزال أمام احملكمة أعمال كثرية جيـب إجنازهـا، وشـدد علـى      ال

ــة القضــايا واعتقــال      ــق بإحال ــدول فيمــا يتعل ضــرورة تعــاون ال
بني، مؤكــــدا أن إفــــالت مــــرتكيب األعمــــال الوحشــــية اهلــــار

ــارا ممكنــا   . وذكــر املــدعي )٦٧(اجلماعيــة مــن العقــاب لــيس خي
العام للمحكمة تفاصيل عن عدة تطورات هامة حـدثت علـى   
مستوى تنفيذ استراتيجية اإلجناز اخلاصة باحملكمـة. وأشـار إىل   

__________ 

  )٦٥(  S/PV.5328 ٩-٤، الصفحات.  

 .١٨-١١ات املرجع نفسه، الصفح  )٦٦(  

 .١١-٩ات املرجع نفسه، الصفح  )٦٧(  

قضية إىل املـدعي العـام الروانـدي للنظـر يف      ٣٠تسليم ملفات 
ــة مقاضــاة املتــهمني أمــام احملــاكم الروانديــة، يف حــني        إمكاني
أحيلت قضيتان إىل واليـة قضـائية أوروبيـة كانـت قـد وافقـت       

ــيني إىل   احملاكمــة، كمــا   علــى النظــر يف تقــدمي األشــخاص املعن
ــد       ــت ق ــة يف قضــية كان ــل يف احملاكم أشــار إىل الشــروع بالفع

ح كـذلك  أحيلت مـن قبـلُ إىل واليـة قضـائية أوروبيـة. وأوضـ      
متـهما أحـرارا، وأن كـثريا منـهم، وفقـا       ١٩أنه ال يزال هنـاك  

ملصادره، ما زالوا خيتبئون يف منـاطق يستعصـي الوصـول إليهـا     
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وأكـد أن فريـق اقتفـاء األثـر     

ــد كشــفت عــن     ــة ومصــادر أخــرى ق ــابع للمحكم وجــود  الت
ــا. ولــذلك شــدد علــ      ــيان كابوغــا يف كيني ى أنــه ينبغــي  فيليس

ــة   ” ــذل جهــود مكثف ــى ب ــا عل ــاء  “تشــجيع حكومــة كيني إللق
  .)٦٨(القبض عليه وتسليمه

ــيت      ــبض علـــى أنـ ــاء القـ ــاء الـــس بإلقـ ورحـــب أعضـ
غوتوفينــا وتســليمه إىل احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة، 
وبتعاون السـلطات الكرواتيـة واإلسـبانية يف هـذا الصـدد. ويف      

ن الوفـود مـن السـلطات الصـربية     الوقت نفسه، طلـب عـدد مـ   
تكثيف جهودها الرامية إىل القبض علـى املتـهمني املتـبقني مـن     

تأكيــد الذوي املناصــب العليــا. وأعــاد ممثــل الواليــات املتحــدة  
احملكمــة يظــل شــرطا أساســيا     أن التعــاون الكامــل مــع  علــى 

األطلســــية  - ملواصــــلة االنــــدماج يف املؤسســــات األوروبيــــة
ــدول يوغو  ــا إىل تســليم   بالنســبة ل ســالفيا الســابقة، ودعــا كيني

كابوغا إىل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا، مشـددا علـى أن       
هؤالء اهلاربني ال يزالون يـثريون الصـراع يف منطقـة الـبحريات     

  .)٦٩(الكربى
__________ 

 .٢٢-١٨ات املرجع نفسه، الصفح  )٦٨(  

 .٣٨و  ٣٧تان املرجع نفسه، الصفح  )٦٩(  
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وأكد ممثل رواندا أن لدى بلده القـدرة علـى مقاضـاة      
جلنائيــة الدوليــة املتــهمني يف مجيــع القضــايا احملالــة مــن احملكمــة ا

. وأعاد ممثـل البوسـنة واهلرسـك تأكيـد التـزام بلـده       )٧٠(لرواندا
القوي مببدأ تقدمي مجيـع املتـهمني بارتكـاب جـرائم حـرب إىل      

. وكرر ممثل صـربيا واجلبـل األسـود اسـتعداد أعلـى      )٧١(العدالة
السلطات يف بلده وإرادا السياسية الكاملـة لبـذل كـل مـا يف     

تــــهمني إىل عهــــدة احملكمــــة الدوليــــة وســــعها لنقــــل بقيــــة امل
  .)٧٢(ليوغوسالفيا السابقة

  
املعقـودة   ،٥٤٥٣املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٧يف 

حزيران/يونيــــه  ٧املعقــــودة يف  ،٥٤٥٣يف اجللســــة   
س يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــ٢٠٠٦

لدوليـــة موجهـــة مـــن رئـــيس احملكمـــة ا ٢٠٠٦أيار/مـــايو  ٢٩
ــابقة  ــالفيا السـ ــة  )٧٣(ليوغوسـ ــالة مؤرخـ ــايو  ٢٩، ورسـ أيار/مـ

، )٧٤(موجهة من رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا ٢٠٠٦
، حتــيالن تقريــرين عــن التقــدم احملــرز صــوب تنفيــذ  )٧٤(لروانــدا

احملكمـــتني. واســـتمع  مـــن كـــلاإلجنـــاز اخلاصـــة ب ةاســـتراتيجي
ــا احملكمــتني و     ــا رئيســا كلت  ــات أدىل ــس إىل بيان ــاال  دعيمل

. وأدىل مجيـع أعضـاء الـس، وممـثال روانـدا      لكـل منـهما   العام
  ببيانات. )٧٥(وصربيا

__________ 

 .٤٣-٤٠ات نفسه، الصفحاملرجع   )٧٠(  

 .٤٥-٤٣ات املرجع نفسه، الصفح  )٧١(  

 .٤٨-٤٦ات املرجع نفسه، الصفح  )٧٢(  

  )٧٣(  S/2006/353. 

  )٧٤(  S/2006/358. 

ــه  ٣يف   )٧٥(   ــذي   ٢٠٠٦حزيران/يونيـ ــتقالل الـ ــالن االسـ ــد إعـ ، وبعـ
لدولــة صــربيا  يعــد اعتمدتــه اجلمعيــة الوطنيــة للجبــل األســود، مل

 

وفيما يتعلق باستراتيجية اإلجناز، أكـد رئـيس احملكمـة      
ــة ليوغوســالفيا الســابقة أن   احملاكمــات ســوف تســتمر    الدولي

ــنة    ــة الســ ــد بدايــ ــا بعــ ــل إىل مــ ــددا   ٢٠٠٩بالفعــ ــد جمــ وأكــ
ــه ــن أنـ ـــ  مـ ــق التق ــن أن تتحقـ ــع   املمكـ ــتم مجيـ ــأن ختتـ ديرات بـ

احملاكمــات حبلــول ذلــك املوعــد، شــريطة أن جتــري حماكمــات 
القضــــايا الــــيت يتعــــدد فيهــــا املتــــهمون بســــهولة؛ وأال تعــــاد  
للمحكمة الدولية القضايا احملالة إىل يوغوسالفيا السـابقة؛ وأن  

فعـال حبيـث    حنـو  مكررا علـى  ٧٣ينفّذ التعديل اجلديد للمادة 
أكثــر تركيــزا؛ وأن حيــال اهلــاربون الســتة  تكــون لــوائح االــام

ذوو الرتب العالية الباقون إىل واليـة احملكمـة يف وقـت قريـب.     
ــر     ــس أيضــا بشــأن آخ ــة إىل ال ــدم إحاط ــيت   وق ــورات ال التط

أعقــاب وفــاة كــل مــن مــيالن بــابيتش وســلوبودان  حــدثت يف
  .)٧٦(ميلوسيفيتش

ــة      ــة الدوليــــ ــة للمحكمــــ ــة العامــــ ــت املدعيــــ وأبلغــــ
طلبـت   عريضـة  ١٣فيا السـابقة الـس بأـا قـدمت     ليوغوسال

قضايا إىل الواليات القضائية الداخليـة ليوغوسـالفيا    إحالة فيها
إجراء تقييم لألجهـزة القضـائية احملليـة أثبـت أـا       السابقة، بعد

القضـايا. ودعـت صـربيا     تلـك  قادرة على حماكمة املتـهمني يف 
ــد    إىل ــن اجله ــد م ــذل مزي ــتش  ب ــال مالدي ــا   العتق ــه، بينم ونقل

أفــادت بــأن اعتقــال كــاراديتش ميثــل مســؤولية مشــتركة بــني    
مشـال األطلسـي،    صربيا، ومجهورية صربسكا، ومنظمة حلف

االحتــاد األورويب. وأعربــت  الــيت يقودهــا وقــوة حفــظ الســالم
التحقيقـات الـيت أجرـا     من عـدم توصـل   خيبة أملها أيضا عن

ان وجود فالسـتيمري  السلطات الروسية إىل أية نتائج بشأن مك
جورجيفيتش، املتهم بأنه مسؤول عن جرائم خطرية ارتكبتـها  

__________ 

وجــود. ومنـذ ذلـك التـاريخ، واصــلت     واجلبـل األسـود االحتاديـة   
 .صربيا عضوية صربيا واجلبل األسود يف األمم املتحدة

  )٧٦(  S/PV.5453 ٨-٤، الصفحات. 



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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التـأخريات الطويلـة الـيت    ”القوات الصربية يف كوسوفو، ومـن  
يف نقل السلطات الروسية لـدراغان زيلينـوفيتش،    “ال مربر هلا

اهلــارب مــن العدالــة واحملتجــز يف االحتــاد الروســي. وقالــت إن  
فـاؤل بشـأن مسـتقبل تعـاون احملكمـة      الت”ذلك ال يبعـث علـى   

  .)٧٧(“مع االحتاد الروسي

وشدد رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا علـى أنـه     
مــن أجــل ضــمان تنفيــذ اســتراتيجية اإلجنــاز اخلاصــة باحملكمــة   
بنجاح ال بد من املثابرة ومن تـوفري أقصـى درجـات الكفـاءة،     

ضـاة حبــوايل  وأنـه مـن األفضـل يف هـذا الصــدد متديـد واليـة الق      
. )٧٨(٢٠٠٧انتخـــاب قضـــاة جـــدد يف   شـــهرا بـــدال مـــن  ١٩

ووجــه املــدعي العــام للمحكمــة االنتبــاه إىل إحالــة القضــايا إىل 
الواليات القضائية الوطنية، اليت ال تزال عملية بطيئة وتتضـمن  

التحديات، وإىل العدد الكـبري مـن املتـهمني الفـارين      الكثري من
حكومـة كينيــا   ى ضـرورة تشــجيع علـ  تأكيــدالاملتـبقني. وأعـاد   

علــى زيــادة تكثيــف اجلهــود إللقــاء القــبض علــى فيليســيان        
حســب املعلومــات  ،كابوغــا، الــذي يواصــل اإلقامــة يف كينيــا 

  .)٧٩(االستخبارية املتاحة

ــاء       ــى الوفــ ــتني علــ ــس احملكمــ ــاء الــ ــجع أعضــ وشــ
كل منهما من خالل استكشـاف  اصة بخلااإلجناز  ةباستراتيجي

الالزمة واملالئمة. ورحب العديـد مـن الوفـود    كل اإلجراءات 
بتعجيل احملاكمـات   املعين بالتوصيات اليت قدمها الفريق العامل

اليت جتري يف احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة، وكـذلك      
بالتــدابري احملــددة الــيت اختــذا احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا  

دت ممثلـة الواليـات   . وشـد أوانـه  احملكمـة يف  عمل لضمان سري
ــاح       ــمان جنـ ــدويل ضـ ــع الـ ــن للمجتمـ ــه ميكـ ــى أنـ ــدة علـ املتحـ

__________ 

 .١٦-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٧٧(  

 .١٢-٨ املرجع نفسه، الصفحات  )٧٨(  

 .١٩-١٦ املرجع نفسه، الصفحات  )٧٩(  

اســـتراتيجية اإلجنـــاز اخلاصـــة باحملكمـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا  
الســابقة بتقــدمي املســاعدة للجهــود الــيت تبــذهلا احملكمــة لتنميــة   

ــات يف   ــام باحملاكمـ ــى القيـ ــة علـ ــاكم احملليـ ــدرات احملـ ــايا  قـ قضـ
. وأيـد األعضـاء   )٨٠(ةواملتوسـط  ياذوي الرتب الدن املتهمني من

عموما متديـد واليـة القضـاة الـدائمني األحـد عشـر يف احملكمـة        
ــاً الســتراتيجية اإلجنــاز اخلاصــة     ــدا حتقيق ــة لروان ــة الدولي اجلنائي
ــدامنرك) إىل أــا قامــت     بتلــك احملكمــة. وأشــارت الرئيســة (ال

ت ركـ ذبتعميم مشـروع قـرار ـذا املعـىن لينظـر فيـه الـس، و       
 ا ترجــــو أن يــــتمكن الــــس مــــن اعتمــــاد هــــذا الــــنص أــــ
  .)٨١(قليل  بعد

ــيالن         ــن م ــل م ــاة ك ــات يف وف ــق بالتحقيق ــا يتعل وفيم
ت ممثلـــة الواليـــات عربـــبـــابيتش وســـلوبودان ميلوســـيفيتش، أ

ــ هــاداعتقعــن ااملتحــدة  أن التحريــات الــيت بــادرت بإجرائهــا  ب
ــة ليوغوســالفيا الســابقة مثلــت    ردودا شــاملة ”احملكمــة الدولي

، وأشادت بالتزام احملكمة بتنفيذ التوصـيات الـواردة   “ومناسبة
. وتسـاءل ممثـل االحتـاد الروسـي عـن السـبب       )٨٢(يف التحريات
وراء عــدم إدخــال ســلوبودان ميلوســيفيتش إىل     الــذي يقــف 

ــادة ــردي صــحته، وادعــى أن مشــاكله      عي ــم ت ــدا، رغ يف هولن
كـر  الصحية مل ترصد على حنو سـليم. وباإلضـافة إىل ذلـك، ذ   

ــده  ــد بلـ ــليب ”أن وفـ ــيم السـ ــل التقيـ ــة  “ال يقبـ ــة العامـ للمدعيـ
أن بلـده   للتعاون بـني االحتـاد الروسـي واحملكمـة، وشـدد علـى      

لتلبيـة طلبـات احملكمـة للمسـاعدة.     “ اجلهود الضـرورية ”بذل 
وأخريا، ويف سـياق اإلشـارة إىل ارتفـاع ميزانيـة احملكمـة، قـال       

__________ 

 .٢٨-٢٦ املرجع نفسه، الصفحات  )٨٠(  

 .٣٨و  ٣٧تان ه، الصفحاملرجع نفس  )٨١(  

 .٢٨-٢٦ املرجع نفسه، الصفحات  )٨٢(  
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السـتراتيجية اإلجنـاز    إن احملكمة جيـب أن متتثـل امتثـاال صـارما    
  .)٨٣(هانااليت تتب

وأعرب ممثل اململكة املتحـدة عـن أملـه يف أن تواصـل       
جهــد ممكــن لتــذليل الصــعوبات  كــل الســلطات الروســية بــذل

ــه      ــال إن ــوفيتش إىل الهــاي بســرعة. وق كيمــا يتســىن نقــل زلين
يتطلع أيضا إىل اسـتمرار السـلطات الروسـية يف بـذل قصـارى      

الســتيمري جــورجيفيتش، إن كـــان   جهــدها لتحديــد مكــان ف   
  .)٨٤(موجودا هناك، ولنقله إىل الهاي مباشرة

وكرر ممثل صربيا استعداد السلطات يف بلده وإرادـا    
يف وسـعها لنقـل بقيـة املتـهمني      مـا  السياسية الكاملة لبذل كل

. وقال ممثـل  )٨٥(إىل عهدة احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة
باختــاذ التــدابري املالئمــة لضــمان روانــدا إن حكومتــه ســترحب 
ــهمني إىل  ــع املتـــ ــدمي مجيـــ ــهاء    تقـــ ــد انتـــ ــىت بعـــ ــة حـــ العدالـــ

  .)٨٦(احملكمة  والية
  

املعقـودة   ،٥٥٩٤املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ١٥يف 

كــــــــانون  ١٥املعقــــــــودة يف  ،٥٥٩٤يف اجللســــــــة   
رسـالة   جدول أعماله ، أدرج الس يف٢٠٠٦األول/ديسمرب 

موجهـة مـن رئـيس     ٢٠٠٦تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٥مؤرخة 
، ورســالة مؤرخــة  )٨٧(احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة   

موجهـة مـن رئـيس احملكمـة      ٢٠٠٦تشرين الثـاين/نوفمرب   ٣٠
__________ 

 .٣٢-٣٠ املرجع نفسه، الصفحات  )٨٣(  

 .٣٣و  ٣٢تان املرجع نفسه، الصفح  )٨٤(  

 .٤٠-٣٨ املرجع نفسه، الصفحات  )٨٥(  

 .٤٣-٤٠ املرجع نفسه، الصفحات  )٨٦(  

  )٨٧(  S/2006/898. 

، حتيالن تقريـرين عـن التقـدم احملـرز     )٨٨(اجلنائية الدولية لرواندا
احملكمـتني.  كـل مـن   اإلجنـاز اخلاصـة ب   ةصوب تنفيذ استراتيجي

ــتني       ــا احملكم ــا رئيســا كلت  ــات أدىل ــس إىل بيان واســتمع ال
. وإضـافة إىل البيانـات الـيت أدىل ـا     لكل منـهما  دعي العاماملو

مجيــع أعضــاء الــس، أدىل ببيانــات ممثلــو البوســنة واهلرســك،  
  ورواندا، وصربيا.

ــة   ــيس احملكمــة     اإلعالميــة ويف اإلحاط ــيت قــدمها رئ ال
ــرض  الدول ــة ليوغوســالفيا الســابقة، ع تفاصــيل عــن أحــدث    ي

ــة احملكمــة، وعــرض      ــز فعالي اخلطــوات املتخــذة مــن أجــل تعزي
التوقعـات املتعلقـة بتنفيـذ اسـتراتيجية اإلجنـاز. وأشـار إىل        آخر

متوقعــة، فريتقــب إجنــاز مجيــع   أنــه مــا مل تنشــأ صــعوبات غــري 
د موعـ  حماكمـات املتـهمني املوجـودين حتـت حتفـظ احملكمـة يف      

. وأفادت املدعيـة العامـة للمحكمـة    )٨٩(٢٠٠٩عام  يتجاوز ال
ــف   ــرار حل ــأن ق ــاتو ب ــؤخرا الســماح للبوســنة واهلرســك    الن م

إشـارة  ”وصربيا باالنضمام إىل الشراكة من أجل السالم مثّـل  
. وهلـذا قالـت   “قوية إىل أن الـدعم الـدويل للمحكمـة يتنـاقص    

ا ينبغــي أن إــا تــود أن تطلــب مــن الــس أن ينظــر يف مــا إذ   
تبقى احملكمة مفتوحة إىل أن يحـاكم كـراديتش ومالديـتش يف    
الهــاي. وشــددت علــى أمهيــة هــذه املســألة بالنســبة لعشــرات  

العدالــة الــيت   اآلالف مــن الضــحايا الــذين وضــعوا آمــاهلم يف    
  .)٩٠(توفرها األمم املتحدة

ووجه رئيس احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا االنتبـاه        
ض األشـخاص الـذين بـرأم احملكمـة، مشـريا إىل      إىل وضع بعـ 

أن بعضــهم يوجــدون يف الوقــت الــراهن حتــت محايــة احملكمــة   
__________ 

  )٨٨(  S/2006/951. 

  )٨٩(  S/PV.5594 ١٠-٤، الصفحات. 

 .١٦-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٩٠(  
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. وأشــار )٩١(أروشــا، وهــم حباجــة إىل بلــدان إقامــة جديــدة   يف
عديــدة أصــبحت تبــدي   املــدعي العــام للمحكمــة إىل أن دوال 

ــبء     ــل عـ ــاركة يف حتمـ ــدة، للمشـ ــورة متزايـ ــتعدادها، بصـ اسـ
م أـم ارتكبـوا أعمـال إبـادة مجاعيـة املقـيمني       يـزع  حماكمة من

يف بلــداا. وتشــمل تلــك البلــدان كنــدا، والواليــات املتحــدة،  
  .)٩٢(وعدة دول أوروبية

وأفــادت ممثلــة اململكــة املتحــدة بأنــه ينبغــي أال تفســر     
ــنة      ــي إىل البوسـ ــال األطلسـ ــف مشـ ــا حلـ ــيت وجههـ ــدعوة الـ الـ

شــراكة مــن أجــل  واهلرســك وصــربيا لالنضــمام إىل برنــامج ال 
أـا إضـعاف للـدعم املقـدم للمحكمـة. وأشـارت        السالم على

إىل أن املزيد من االندماج يف االحتاد األورويب ومنظمـة حلـف   
مشال األطلسي سيتوقف علـى مـدى التقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق       

  .)٩٣(باحملكمة

وأكد ممثل صربيا عزم بلده على التعاون مع احملكمـة،    
ــذ  ــه من ــاير كــانون  مشــريا إىل أن ــة  ٢٠٠٥الثاين/ين ، متــت إحال

 “اجلهــود املمتــازة”متــهما إىل احملكمــة يف الهــاي بفضــل  ١٦
  .)٩٤(اليت بذهلا بلده

ودعا ممثال مجهورية ترتانيا املتحـدة والصـني إىل تقـدمي      
دعــم دويل للــهيئات القضــائية الوطنيــة لتحســني قــدراا علــى   

. وأعاد ممثل روانـدا  )٩٥(مقاضاة املتهمني يف القضايا احملالة إليها
رواندا تأكيد رغبة بلـده يف تلقـي مزيـد مـن اإلحـاالت، قـائال       

__________ 

 .١٣-١٠ املرجع نفسه، الصفحات  )٩١(  

 .٢٠-١٦ املرجع نفسه، الصفحات  )٩٢(  

 .٢٨-٢٦ املرجع نفسه، الصفحات  )٩٣(  

 .٣٩-٣٧ املرجع نفسه، الصفحات  )٩٤(  

(مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة)؛     ٢١و  ٢٠ ناتاملرجع نفسه، الصفح  )٩٥(  
 .(الصني) ٢٤والصفحة 

مسـؤوليتها الوطنيـة   ”إن الوقت قد حـان كـي تتحمـل روانـدا     
  .)٩٦(“الكاملة

وشـــدد املتكلمـــون علـــى ضـــرورة تنفيـــذ اســـتراتيجية   
اإلجناز يف الوقت احملدد. وشـدد ممثـل فرنسـا علـى أن املواعيـد      

ت مواعيـد لتوقـف العمـل، وأكـد     شكلت أهدافا ولكنـها ليسـ  
الواضــح، بالنســبة لوفــد بلــده، أنــه ال ميكــن اعتبــار أن  مــن أنــه

يحـاكَم املتـهمون الفـارون     مهام احملكمتني قد أجنـزت طاملـا مل  
ــا املتحــدة     )٩٧(الرئيســيون ــة ترتاني ــل مجهوري ــال ممث ــل، ق . وباملث

اعتقال وحماكمـة اهلـاربني مـن ذوي الرتـب العليـا جيـب أن        إن
ــار يف اســتراتيجية اإلجنــاز يؤخــذ  . ووافقــت ممثلــة )٩٨(يف االعتب

الواليــات املتحــدة علــى ذلــك واقترحــت أن يشــرع الــس       
مناقشات حول أفضل طريقة لضمان مثول هـؤالء اهلـاربني    يف

. “الوقـت الـذي يعتقلـون فيـه     بصرف النظر عن”أمام العدالة 
حملكمـة  وبتأييد من ممثلـة اململكـة املتحـدة، قالـت إن األبـواب ا     

  .)٩٩(“مشرعة أمام مالديتش وكراديتش”ستظل 

ــه إذا       ــان أنـ ــل اليابـ ــظ ممثـ ــرى، الحـ ــة أخـ ــن ناحيـ ومـ
سيكــون  ”اختارت احملكمتان انتظار تسليمهما بقيـة الفاريـن، 

مــن خــالل امليزانيــة  “مــن الصــعب تبـــرير واســتمرار دعمهمــا 
العادية. وأكد من جديد أنه ينبغي توفري التمويـل املمكـن بعـد    

ملوعــد النـــهائي احملــــدد عـــرب التربعـــات الطوعيـــة مـــن الـــدول  ا
. وشـــدد ممثـــل االحتـــاد الروســـي علـــى أنـــه ينبغـــي )١٠٠(املعنيـــة

للمحكمتني تنفيذ اسـتراتيجية اإلجنـاز الـيت وافـق عليهـا جملـس       
__________ 

 .٤٢-٤٠ نفسه، الصفحاتاملرجع   )٩٦(  

 .٣٣-٣١ املرجع نفسه، الصفحات  )٩٧(  

 .٢١و  ٢٠ن اتاملرجع نفسه، الصفح  )٩٨(  

(الواليـــات املتحـــدة)؛    ٢٢و  ٢١املرجـــع نفســـه، الصـــفحتان      )٩٩(  
 .(اململكة املتحدة) ٢٨-٢٦والصفحات 

 .٢٤و  ٢٣ن اتاملرجع نفسه، الصفح  )١٠٠(
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تنفيذا دقيقا. وأوضح أنه يرى أن عدم تقدمي مالديـتش وغـريه   
ــة ال ميكـــن أن يـــربر اســـ   تمرار هـــذه مـــن املتـــهمني إىل احملكمـ

  .)١٠١(ما ال اية  احملكمة يف عملها إىل
  

املعقـودة   ،٥٦٩٧املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٨يف 

ــة    ــودة يف  ،٥٦٩٧يف اجللسـ ــه  ١٨املعقـ حزيران/يونيـ
س يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــ٢٠٠٧

موجهـــة مـــن رئـــيس احملكمـــة الدوليـــة  ٢٠٠٧أيار/مـــايو  ١٥
 أيـــــار/ ٢٣، ورســــالة مؤرخــــة   )١٠٢(ليوغوســــالفيا الســــابقة  

موجهـــة مـــن رئـــيس احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة   ٢٠٠٧ مـــايو
، حتيالن تقييمات عـن التقـدم احملـرز صـوب تنفيـذ      )١٠٣(لرواندا

احملكمــتني. وإضــافة إىل مــن  كــلاإلجنــاز اخلاصــة ب ةاســتراتيجي
ات ممثلـو  البيانات اليت أدىل ا مجيع أعضـاء الـس، أدىل ببيانـ   

، وروانــدا، وصــربيا. )١٠٤(البوســنة واهلرســك، واجلبــل األســود
ــا     ــات أدىل ــس إىل بيان ــتني    واســتمع ال ــا احملكم رئيســا كلت

  .لكل منهما دعي العاماملو

ــة ليوغوســالفيا الســابقة       ــيس احملكمــة الدولي وذكــر رئ
تفاصيل عن التقدم الذي أُحرز مؤخرا جلعـل احملاكمـات أكثـر    

مكـررا،   ٧٣ذلك االستخدام الفعـال للمـادة    كفاءة. وقد مشل
اليت ختول أن يطلب من املدعي العام أو يؤمر بتخفيض الئحـة  

ــض القضــايا   ــام يف بع ــة    )١٠٥(اال ــة العام ــد ســلطت املدعي . وق
__________ 

 .٣١و  ٣٠ن اتاملرجع نفسه، الصفح  )١٠١(

)١٠٢(  S/2007/283. 

)١٠٣(  S/2007/232. 

ــل األ   )١٠٤( ــة اجلبـ ــت مجهوريـ ــدة يف   قُبلـ ــم املتحـ ــوا يف األمـ ــود عضـ سـ
 .٢٠٠٦حزيران/يونيه   ٢٩

)١٠٥(  S/PV.5697 ٩-٤، الصفحات. 

للمحكمة الضوء علـى بعـض التطـورات اإلجيابيـة الـيت طـرأت       
مستوى تعاون صربيا مع احملكمة، بينما شددت علـى أن   على

رار متتــع مالديــتش وكــاراديتش بــاإلفالت مــن العقــاب،  اســتم
يقوض كل اجلهود الرامية إىل االنتصـاف للضـحايا، ويـؤثر يف    

  .)١٠٦(الوقت نفسه على مصداقية احملكمة

وأشـار رئــيس احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا جمــددا    
إىل العقبات الـيت حتـول دون تنفيـذ اسـتراتيجية اإلجنـاز، مبـا يف       

ــهم  ــك املت ـــذل ــون طلقــ   ١٨ ني ال ــذين ال يزال . وأشــار )١٠٧(اءال
املــدعي العــام للمحكمــة إىل أنــه مت حتديــد ســتة أمســاء مــن بــني 
الثمانيــة عشــر متــهما هاربــا لتقــدميهم للمحاكمــة نظــرا للــدور 
ــادة اجلماعيـــة عـــام       ــل منـــهم يف اإلبـ ــادي الـــذي أداه كـ القيـ

. وشدد على أنه يف حالة أنه مل يقـبض علـيهم إال بعـد    ١٩٩٤
أو إذا ظلـوا   ٢٠٠٨ ملوعد احملدد النتهاء حماكمتهم بنهاية عاما

حىت ذلك التاريخ، فسيتعني أن يقدم الـس توجيهـات    اءطلق
كيفيــة التصــرف يف قضــاياهم. ويف هــذا الســياق، أشــار  حــول

فيليســيان كابوغــا يف نــريويب حــىت  إىل أن مصـادر حمايــدة رأت 
 بلغـه  مـا  ء علىبنا على أقل تقدير، وأكد ٢٠٠٧نيسان/أبريل 

أن معظــم املتــهمني الفــارين البــاقني موجــودون  مــن معلومــات
جبمهورية الكونغـو الدميقراطيـة. وأشـار كـذلك إىل أن روانـدا      
ــق       ــول، يســتبعد تطبي ــد ســنت تشــريعا، أصــبح ســاري املفع ق

 أن ذلـك  اعتـرب عقوبة اإلعدام يف القضايا احملالة مـن احملكمـة. و  
ــداب ، باإلضــافة إىلالتشــريع ــل   الت ــد جع ري املتخــذة األخــرى، ق

مكـررا   ١١مبوجـب املـادة    إليهـا  رواندا مؤهلة إلحالة القضـايا 
  .)١٠٨(لمحكمةل اإلجرائية قواعدالمن 

__________ 

 .١٧-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٦(

 .١٣-٩ املرجع نفسه، الصفحات  )١٠٧(

 .١٩-١٧ املرجع نفسه، الصفحات  )١٠٨(



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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ــتكلمني ب    ــم املـ ــاد معظـ ــييت وأشـ ــال عملـ ــرال ااعتقـ جلنـ
يف الفتـرة   ،زدرافكو توليمري واجلنرال فالسـتيمري ديـورديفيتش  

ــ ،األخــرية ــل األســود،  ني يســرما ســلطات صــربيا، وا تالل جلب
ومجهوريـــة صربســـكا. وشـــددوا علـــى ضـــرورة تقـــدمي مجيـــع 
املتــهمني إىل العدالــة، وال ســيما رادوفــان كــاراديتش وراتكــو   

  مالديتش وفيليسيان كابوغا.

وأشــار ممثــل االحتــاد الروســي إىل أنــه مت إلقــاء القــبض    
علـــى اجلنـــرال ديـــورديفيتش يف اجلبـــل األســـود، ولـــيس يف       

يــــــة العامـــــة للمحكمــــــة الدوليــــــة  . وردت املدع)١٠٩(بلـــــده 
ــة إن ذلــك علــى ذلــك  ليوغوســالفيا الســابقة   ــه  قائل  ال يعــين أن

ــن ي مل ، وأضـــافت قائلـــة  قبـــل ذلـــك  يف االحتـــاد الروســـي كـ
أن اجلنـرال  هلـا  القبض علـى اجلنـرال تـوليمري، تأكّـد      عقب إنه

ــا يف   ــان أيضــ ــورجييفيتش كــ ــام    جــ ــي يف عــ ــاد الروســ االحتــ
١١٠(٢٠٠٥(.  

الــدول بالتعــاون مــع احملكمــتني،   وفيمــا يتعلــق بــالتزام  
العمليــة اجلاريــة الراميــة إىل  أكــدت ممثلــة اململكــة املتحــدة بــأن

إدماج صربيا يف االحتاد األورويب ال تعـين أن االحتـاد األورويب   
يركز أقل على تعاون صربيا مع احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا    

. وردا على ذلـك، أكـد ممثـل صـربيا أن حكومتـه      )١١١(السابقة
طلــب يف  ١ ٦٠٠ردت علــى طلبــات احملكمــة البــالغ عــددها  

ــة   نســبة الوقــت املناســب وبســرعة، وال تتعــدى   ــردود العالق ال
  .)١١٢(يف املائة من هذه الطلبات ٣إىل  ٢بني   ما

__________ 

 .٣٠و  ٢٩ فحاتاملرجع نفسه، الص  )١٠٩(

 .٥٠ة املرجع نفسه، الصفح  )١١٠(

 .٣٣و  ٣٢تان املرجع نفسه، الصفح  )١١١(

 .٤٦-٤٤ املرجع نفسه، الصفحات  )١١٢(

ــة        ــرة والي ــهاء فت ــد انت ــة بع ــق باملهــام املتبقي وفيمــا يتعل
الـس   اعتقـاده بضـرورة نظـر    عن ممثل بنما عرباحملكمتني، أ

ــة    يف إم ــة اجلنائيــ ــتني إىل احملكمــ ــال احملكمــ ــل أعمــ ــة نقــ كانيــ
تم، بعـد انتـهاء   تـ . وحتديدا، طلب ممثـل روانـدا أن   )١١٣(الدولية

مجيــع القضــايا  إحالــة واليــة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا، 
املعلقة إىل الوالية القضـائية الوطنيـة لبلـده، وطلـب إىل الـس      

ــدول بالتعــاون ا     ــزم ال ــرارٍ يل ــاذ ق ــدا   اخت ــع روان ــل م ى لــعلكام
مقاضاة املتهمني يف القضايا املعلقة. وشدد أيضا علـى ضـرورة   
أن يقضي األشخاص املدانون فترة عقوبام يف روانـدا، وقـال   
إنه فوجئ باملعلومـات الـيت قـدمها الـرئيس واملـدعي العـام الـيت        
مفادهــا أن احملكمــة تفكــر يف إحالــة قضــايا وإرســال أشــخاص  

  .)١١٤(مدانني إىل فرنسا

وظلت آراء املتكلمني متضـاربة بشـأن تنفيـذ اجلـدول       
. ٢٠٠٨الزمين احملدد للمحكمتني إلجناز أعماهلما حبلـول عـام   

وأعــرب ممــثال فرنســا والواليــات املتحــدة عــن رأي مفــاده أنــه  
، تـوخى جيب مقاضاة مجيع املتهمني حىت بعد املوعد النـهائي امل 

ت أقواهلــا ممثلـــة  وأعلنــت ممثلــة الواليـــات املتحــدة، الـــيت ردد   
مــن العدالــة اململكــة املتحــدة، أنــه ال ينبغــي الســماح للــهاربني  

مبجـرد اسـتمرار هـروم إىل مـا بعـد      ” قبضـتها  بأن يفلتوا مـن 
. ومن ناحية أخرى، أوضح ممثـل  )١١٥(“انتهاء والية احملكمتني

االحتاد الروسي أن بلده يعترض علـى متديـد أعمـال احملكمـتني     
ــه ال إىل مــا ــة ل ــه مــع اقتــراب   )١١٦(اي . وأشــار ممثــل الصــني أن

انتهاء أعمال احملكمـتني، جيـب أن تكـون أي إجـراءات متابعـة      
__________ 

 .٢٢و  ٢١تان املرجع نفسه، الصفح  )١١٣(

 .٤٤-٤٢ املرجع نفسه، الصفحات  )١١٤(

ــفحات    )١١٥( ــه، الصــ ــع نفســ ــدة)،  ٢٥-٢٣املرجــ ــات املتحــ (الواليــ
ــفحات  ــا)؛ ٢٧-٢٥والصــــ ــفحتان  (فرنســــ  ٣٣و  ٣٢والصــــ

 .(اململكة املتحدة)

 .٣٠و  ٢٩تان املرجع نفسه، الصفح  )١١٦(



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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يتخــذها الــس متوائمــة مــع املبــادئ الــواردة يف اســتراتيجييت   
  .)١١٧(اإلجناز

ــن      ــد العديـــد مـ ــإرث احملكمـــتني، أكـ ــا يتعلـــق بـ وفيمـ
ـا  املتكلمني أنه، باإلضافة إىل املالحقات القضائية اليت قامت 

رتاها، واملهـــام املتبقيـــة الـــيت احملكمتـــان واألحكـــام الـــيت أصـــد
ــد ت  ال ــا، قـــ ــزاالن تؤدياـــ ــابقةً يف  تـــ ــان ســـ ركـــــت احملكمتـــ

ــانون ــا احملــاكم املســتقبلية يف     الق  ــدويل ميكــن أن تسترشــد ال
  احلاالت املماثلة.

  
املعقـودة   ،٥٧٩٦املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ١٠يف 

كــــــــانون  ١٠املعقــــــــودة يف  ،٥٧٩٦يف اجللســــــــة   
جدول أعماله رسـالة   ، أدرج الس يف٢٠٠٧األول/ديسمرب 

موجهـة مـن رئـيس     ٢٠٠٧تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٢مؤرخة 
ــة ليوغوســالفيا الســابقة   ، ورســالة مؤرخــة  )١١٨(احملكمــة الدولي

موجهـة مـن رئـيس احملكمـة      ٢٠٠٧تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٦
، حتيالن تقريرين عن التقـدم احملـرز   )١١٩(ولية لرواندااجلنائية الد

احملكمـتني.  كـل مـن   اإلجنـاز اخلاصـة ب   ةصوب تنفيذ استراتيجي
ــتني       ــا احملكم ــا رئيســا كلت  ــات أدىل ــس إىل بيان واســتمع ال

. وإضـافة إىل البيانـات الـيت أدىل ـا     لكل منـهما  دعي العاماملو
  ا، ورواندا، وصربيا.أعضاء الس، أدىل ببيانات ممثلو كرواتي

وســلّط رئــيس احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة    
ــو حتقيــق أهــداف         ــذي أُحــرز حن ــدم اهلــام ال الضــوء علــى التق

. وأبلغ رئـيس احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة     )١٢٠(استراتيجية اإلجناز
__________ 

 .٣٨ة املرجع نفسه، الصفح  )١١٧(

)١١٨(  S/2007/663. 

)١١٩(  S/2007/676. 

)١٢٠(  S/PV.5796 ٨-٤، الصفحات.  

لرواندا عن إحـراز تقـدم مطـرد يف النـاتج القضـائي، وأكـد أن       
ى تعزيز قـدرات النظـام القضـائي    احملكمة واصلت املساعدة عل

  .)١٢١(يف رواندا

ويف ســـــياق اإلشـــــارة إىل مالديـــــتش وكـــــاراديتش،   
أكدت املدعية العامة للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة     

ــن    ــه م ــب”جمــددا أن ــذين    “املعي ــة أن ه ــل احملكم بالنســبة لعم
ســبب الفــردين ال يــزاالن فــارين. وكــررت انتقادهــا لصــربيا ب 

ــاون  ــدم التع ــها مشــرية إىل وجــود      ع ــع مكتب ــل م بشــكل كام
يف النـــهج الــذي تتبعـــه صــربيا إىل جانـــب   “ عيــوب جديــة  ”
ودعـــت االحتـــاد األورويب إىل أن حيـــافظ “. عرقلـــة متعمـــدة”

على موقفه القائم علـى املبـدأ باإلصـرار علـى التعـاون الكامـل       
لصربيا مع احملكمة بوصفه شرطا لعملية مـا قبـل االنضـمام إىل    

. وأبلـــغ )١٢٢(األورويب ولعمليــة االنضــمام إىل االحتــاد   االحتــاد  
ــه بفضــل      ــدا أن ــة لروان ــة الدولي ــام للمحكمــة اجلنائي املــدعي الع
االعتقاالت األخرية اليت متت يف فرنسـا وأملانيـا، اخنفـض عـدد     

ــة    ١٤إىل  ١٨اهلــاربني مــن   ــني اهلــاربني األربع ــا. ومــن ب هارب
فيـه الكفايـة حـىت     عشر املتبقني، يعتـرب أربعـة منـهم بـارزين مبـا     

ــهم فيليســيان كابوغــا.     ــهم يف أروشــا، ومــن بين تتقــرر حماكمت
ــدة يف عــام     ــه إذا متــت اعتقــاالت جدي ، ٢٠٠٨وحــذّر مــن أن

فسيزداد حجم عمل احملكمة، وسـيتعني علـى الـس أن يقـرر     
  .)١٢٣(ما إذا كان سيمكِّن احملكمة من مواصلة عملها

وســعها ودعــا املتكلمــون صــربيا إىل بــذل كــل مــا يف    
دون  ،من أجل اعتقال وتسليم مجيع املتـهمني الفـارين املتـبقني   

تــأخري، وحــث العديــد منــهم كينيــا علــى التعــاون مــع احملكمــة 
قبض على كابوغـا. ودعـت   يف سبيل الاجلنائية الدولية لرواندا 

__________ 

 .١١-٨ املرجع نفسه، الصفحات  )١٢١(

 .١٤-١١ املرجع نفسه، الصفحات  )١٢٢(

 .١٧-١٤ املرجع نفسه، الصفحات  )١٢٣(
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ممثلة اململكـة املتحـدة مجهوريـةَ الكونغـو الدميقراطيـة إىل إلقـاء       
ــأم  القــبض علــى عــدد مــن املتــهمني   ــذين يعتقــد ب  اهلــاربني ال

موجــودون يف اجلــزء الشــرقي مــن ذلــك البلــد، وذلــك بــدعم    
األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغــو  منظمــة كامــل مــن بعثــة  

  .)١٢٤(الدميقراطية

وأكد ممثل االحتـاد الروسـي أنـه جيـب علـى احملكمـتني         
أن تسترشدا باملواعيـد النهائيـة الـيت حـددها جملـس األمـن وأن       

ــة     تفعــال  ــن إجنــاز العمــل بنهاي ــا يف وســعهما للتأكــد م كــل م
. وأكــد أنــه ال ميكــن اعتبــار عــدم احتجــاز بعــض ٢٠١٠ عــام

املتهمني مربرا لتمديد واليـة احملكمـتني. وقـال إنـه ينبغـي علـى       
اهليئــات القضــائية الوطنيــة أن تســتلم مهامهمــا. وأعــرب أيضــا 

احملكمـة   عن قلقه من املعلومات اليت تفيد بأن أحد املتهمني يف
ــة     الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة يتمتــع، علــى مــا يبــدو، حبماي
بعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسوفو، ومـن أن البعثـة   

  .)١٢٥(تتعاون بالقدر الكايف مع احملكمة مل

ــد مــن املــتكلمني إىل مســألة     ــويل وتطــرق العدي ــة  ت آلي
عنـدما   تبقيـة أمـر البـت يف القضـايا امل    تصريف األعمال املتبقيةل

تغلق احملكمتان أبواما. ومن بـني اجلوانـب اهلامـة هلـذه اآلليـة      
تسليط الضوء عليها، مقاضاة املتهمني الـذين ال يزالـون    اليت مت

فارين يف املستقبل، وإشراك اهليئـات القضـائية الوطنيـة يف مثـل     
هـــذه املالحقـــات القضـــائية، ومســـألة اإلرث القضـــائي القـــيم 

__________ 

 .٢٠-١٨ املرجع نفسه، الصفحات  )١٢٤(

 .٣١و  ٣٠تان املرجع نفسه، الصفح  )١٢٥(

ــ للمحكمــتني. وأعــرب أعضــاء عــن تقــديرهم    القضــائي هللفق
ــة مــن احملكمــتني حــىت   ، ودعــوا إىل تارخيــه للمقترحــات املقدم

ــات.      ــل هــذه اآللي ــرح إنشــاء مث ــة يف مقت النظــر بســرعة وجدي
ودعا ممثل كرواتيا الس إىل إيـالء اهتمـام أكـرب للـدور الـذي      

ــة يف    ــة الوطنيــ ــنظم القانونيــ ــه الــ ــن أن تؤديــ ــة يف  ميكــ املنطقــ
الع بالوظـائف املتبقيـة للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا      االضط
  .)١٢٦(السابقة

وأعـرب ممثـل روانـدا عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي نقــل          
ســجالت احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا ووثائقهــا وموادهــا 
إىل بلده، ألا تشكل جزءا هاما مـن تـاريخ بلـده وألـا ذات     

  .)١٢٧(يف بلده نيةأمهية أساسية للمصاحلة وللسياسات املد

وردا على تعليقـات املدعيـة العامـة للمحكمـة الدوليـة        
 ليوغوســالفيا الســابقة، أكــد ممثــل صــربيا أن حكومتــه تتعــاون 

وبأقصى ما تستطيع مع احملكمـة، وكـرر التـزام بلـده      باستمرار
الكامل بأن يؤدي التعاون مع احملكمة إىل نتيجة ناجحـة. وإىل  

تكبــوا جــرائم حــرب ينبغــي أن جانــب التأكيــد أن كــل مــن ار
توجه إليهم احملكمة مـذكرات اـام، أعـرب عـن اعتقـاده بـأن       

ســوف يعثَــر علــيهم ”املتــهمني األربعــة الــذين مــا زالــوا فــارين 
  .)١٢٨(“وسيقبض عليهم يف املستقبل القريب

__________ 
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