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  املسائل املواضيعية
  باحملكمة الدولية ليوغوسالفيا البنود املتعلقة – ٣٠

    السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
  عرض عام  

 ، عقــد جملــس األمــن  ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    
بعمـل احملكمـة الدوليـة حملاكمـة األشـخاص       جلسة متصـلة  ١٤

املسؤولني عن االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل     
 ١٩٩١الـيت ارتكبــت يف إقلـيم يوغوســالفيا السـابقة منــذ عــام    

واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن  
هاكات اجلسـيمة  االنتـ غـري ذلـك مـن    أعمال اإلبادة اجلماعية و
يف إقلــيم روانــدا واملــواطنني  املرتكبــةللقــانون اإلنســاين الــدويل 

الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا مـن     
كـانون   ٣١ بـني االنتهاكات املماثلة يف أراضي الدول ااورة 

. ١٩٩٤ديســمرب كــانون األول/ ٣١ إىل ١٩٩٤ينــاير الثــاين/ 
يت إجنـاز عمـل   وجه اخلصـوص، اسـتراتيجي  وناقش الس على 

ــة عمــال بــ      ــد وضــعتا يف البداي ــا ق ــتني كانت القرار احملكمــتني الل
املرحلـــة أنشـــطة حماكمـــات  إلمتـــام مجيـــع  ) ٢٠٠٣( ١٥٠٣

، ومجيع األعمال حبلول عـام  ٢٠٠٨ عامحبلول اية االبتدائية 
ــس واســتمع  .٢٠١٠ ــن إىل إجمل ــاألم ة صــف ســنوي ات نحاط

 ارئاسـي  ابيانواعتمد  تني ومدعيامها العامانقدمها رئيسا احملكم
  .  اواحد

  يثـاق  املالفصل السابع مـن   يف إطارضا لس أيواختذ ا
وتــأذن بعــدد مــن  )٦١١(متــدد مــدة عمــل القضــاة  عــدة قــرارات

القضاة املخصصني يف كلتا احملكمتني يتجاوز احلـد املـأذون بـه    
__________ 

ــرارات   )٦١١(  ١٨٧٨و   ،)٢٠٠٨( ١٨٣٧ و ،)٢٠٠٨( ١٨٢٤القـــ
  ).٢٠٠٩( ١٩٠١ ، و)٢٠٠٩( ١٩٠٠ و ،)٢٠٠٩(

علــى التــوايل، وذلــك يف إطــار   )٦١٢(مبوجــب النظــام األساســي 
  .)٦١٣(استراتيجييت إجناز عملهما اجلهود املبذولة لتنفيذ

كــــــــــــــانون  ٣إىل  ٢٠٠٨ هيونيــــــــــــــحزيران/ ٤  
اإلجنـاز   يت: تنفيذ اسـتراتيجي ٢٠٠٩ /ديسمرباألول
    تصريف األعمال املتبقيةوآلية 

 لـــسة الـــيت قـــدمت ســـنويالنصـــف ات حاطـــاإليف   
ــن  ــانون األول/ يونحزيران/يف األمــ ــه وكــ ــمرب يــ  ٢٠٠٨ديســ

غوســالفيا الســابقة حملكمــة الدوليــة ليوقــدم رئــيس ا، ٢٠٠٩ و
ــام   ــدعيها العـ ــيس اوومـ ــدا   رئـ ــة لروانـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ حملكمـ

نفيــــذ األمــــن تقييمهمــــا حلالــــة تجملــــس ومـــدعيها العــــام إىل  
دعــاوى  و اتاحملاكمــيت اإلجنــاز، مبــا يشــمل ســري    اســتراتيجي

ناقشـات  املركـزت  واالستئناف ومسألة االحتفـاظ بـاملوظفني.   
اإلجنـاز، ونقـل القضـايا    يت تنفيذ استراتيجياليت تلت ذلك على 

قضائية وطنية، وبناء القدرات، وتعـاون الـدول مـع    هيئات إىل 
ــق بــ ال ســيما واحملكمــتني،  ــا يتعل ــة اجلهود يف م للقــبض املبذول

تصــريف األعمــال املتبقيــة الــيت علــى اهلــاربني املتــبقني، و آليــة 
ــد     ستضــطلع بامل ــا بع ــة م ــتني يف مرحل ــام األساســية للمحكم ه

مـــع ا تعاوـــاري النظـــر يف لـــدول اجلـــممثلـــو ا وقـــدم. اإلجنـــاز
    احملكمتني عروضهم بشأن جهود التعاون تلك.

__________ 

 ١٨٧٧ ، و)٢٠٠٨( ١٨٤٩ ، و)٢٠٠٨( ١٨٠٠القـــــــرارات   )٦١٢(
حملكمــــة الدوليــــة فيمــــا يتعلــــق با )٢٠٠٩( ١٩٠٠و ،)٢٠٠٩(

ــراران   ــابقة، والقـ ــالفيا السـ  ١٩٠١ و) ٢٠٠٨( ١٨٥٥ليوغوسـ
  حملكمة اجلنائية الدولية لرواندا.فيما يتعلق با )٢٠٠٩(

 القسـم املعلومـات، انظـر اجلـزء التاسـع،      مـن  مزيدلالطالع على   )٦١٣(
  تني.، فيما يتعلق بكل حمكمة من احملكمالرابع
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رحــب معظــم أعضــاء  ، ٢٠٠٨ هيونيــحزيران/ ٤ويف   
 تنفيـذ اسـتراتيجييت  كمتـان يف  الس بالتقدم الـذي أحرزتـه احمل  

مجيـــع التـــدابري أن تتخـــذ احملكمتـــان  وا، وطلبـــإجنـــاز عملـــهما
ممثل االحتـاد  غري أن الزمين احملدد هلما. للتقيد باجلدول املمكنة 
تنفيـذ  كمتني على إزاء عدم قدرة احملأعرب عن القلق  الروسي
مبوجــب الفصــل الســابع مــن    األمــن جملــس اختــذها  قــرارات
إليهمــــا لــــس يصــــدر ا أنوأكــــد علــــى ضــــرورة  ،امليثــــاق

أيضـا  انتقـد  و الختاذ املزيد من اإلجـراءات. توجيهات واضحة 
حيــث وصــفها أنشــطة احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة  

بدى شكوكه يف موضوعية التقرير الصـادر  بأا غري مرضية وأ
  .)٦١٤(عن هذه اهليئة

ــانون األول/ ١٢يف و   ــمرب كــــ ــر ، ٢٠٠٨ديســــ ذكــــ
س األمــن يف معرضــهم إعــرام عــن الكــثريون مــن أعضــاء جملــ

أـم يقـرون   يف عمـل احملكمـتني   الـذي حصـل   للتأخري األسف 
 احملـددة  اجلداول الزمنيةعلى االلتزام بعدم قدرة احملكمتني بأن 

ــن   ــارج عـ ــر خـ ــتنيإرادأمـ ــى  ة احملكمـ ــتني علـ ــوا احملكمـ ، وحثـ
يف أقــرب وأســرع وقــت  ماواليتــه إجنــازمواصــلة العمــل علــى 
يف هــذا الصــدد،   و. اإلجــراءات رتاهــة  ب ممكــن، دون املســاس  

ــن    ــدد م ــرب ع ــتكلمنياعت ــة  امل ــة  إىل القضــايا إحال حمــاكم وطني
ــذ عنصــرا أساســيا ــد واإلجنــاز. يت اســتراتيجي يف تنفي أثــىن العدي

احملكمــــة الدوليــــة مــــع علــــى حتســــن تعــــاون صــــربيا  هممنــــ
إلقــاء القــبض علــى أشــار بعضــهم إىل ليوغوســالفيا الســابقة، و

. ذلـك علـى  مثـاال   ٢٠٠٨ هيوليـ متوز/تش يف رادوفان كـارادزي 
رئـيس الفريـق العامـل     سـلط يف ما يتعلـق بالوظـائف املتبقيـة،    و

الضـوء علـى أربعـة     )٦١٥(تنيالدولي باحملكمتنيغري الرمسي املعين 
،  املناقشة اليت أجراهـاالفريق برز فورا بشأا اتفاق يف جماالت 

__________ 

)٦١٤(  S/PV.5904 ٢٠و ١٩، الصفحتان.  
لالطالع على مزيد مـن املعلومـات، انظـر اجلـزء التاسـع، القسـم         )٦١٥(

الثاين، فيما يتعلـق بـالفريق العامـل غـري الرمسـي املعـين بـاحملكمتني        
  الدوليتني.

 تقـدمي اإلفالت من العقاب أمـر غـري مقبـول وجيـب     (أ)  وهي:
تصــريف للمحاكمــة أمــام آليــة  ذوي أرفــع املناصــب  اهلــاربني

جنــاز  اإلســتراتيجييت القيــام مبوجــب ا املتبقيــة؛ (ب) األعمــال 
الــدنيا إىل  وأملتــهمني ذوي الرتــب املتوســطة   اإحالــة قضــايا  ب

تــوفري احلمايــة للشــهود  مواصــلة (ج)  ؛طنيــةقضــائية و هيئــات
ــار (د)  ؛والضـــحايا  لألمـــم  احمفوظـــات احملكمـــتني ملكـــ اعتبـ

 .)٦١٦(مراقبتهاحتت ووجوب االحتفاظ ا املتحدة 

ــان و   ــي يف بيـــ ــاريخ  رئاســـ ــادر بتـــ ــانون  ١٩صـــ كـــ
حــظ الــس بقلــق أن املواعيــد ال ،)٦١٧(٢٠٠٨ديســمرب األول/

يلتــزم مل  االبتدائيــةيف املرحلــة احملكمــة  النهائيــة إلجنــاز أنشــطة
عملـهما  احملتمل أن ينتهي غري من احملكمتني أعلنتا أن وأن ا، 

عـــن تصـــميمه علـــى دعـــم الـــس ، وأعـــرب ٢٠١٠يف عـــام 
ا يف أقـرب وقـت ممكـن. وأقـر     مجنـاز عملـه  احملكمتني إل جهود

إنشــاء آليــة خمصصــة لتنفيــذ عــدد مــن املهــام   بضــرورةكــذلك 
مــن الــذين   حماكمــة اهلــاربني ، ومنــها للمحكمــتنياألساســية 

ورد يف البيـان  . وة بعـد إغـالق احملكمـتني   رفيعـ تقلدوا مناصب 
علــى و امؤقتــا وصــغري نبغــي أن تكــون هــذه اآلليــة هــيكالأنـه ي 

       مجلس. للمن قرار  استمد سلطتهت قدر من الكفاءة، وأن

ــة يف و   ــودة  ٦١٣٤اجللســ ــحزيران/ ٤يف املعقــ  هيونيــ
أكــد العديــد مــن املــتكلمني، أنــه بعــد أن أصــبح مــن  ، ٢٠٠٩

أمـا  و ٢٠١٣حبلـول عـام   املتوقع أن تنجز احملكمتان عملـهما  
فـال بـد مـن أن    اإلجنـاز،  يت يف اسـتراتيجي  لن تفيا باملوعد املـبني 

ــذال قصــارى جهودمهــا إلجنــاز عملــهما ب     أقصــى قــدر مــن   تب
ــاءة ــأخري إىل أدىن حــد    الكف ــل حــاالت الت ــع تقلي  شــددواو. م
 لضـمان تمع الدويل مـع احملكمـتني   أمهية تعاون اعلى كذلك 

ا الفريق العامل غـري الرمسـي   والقبض على اهلاربني الباقني، ودع
ــاحملكمتني   ــين بـ ــدولياملعـ ــت  الـ ــرب وقـ ــم يف أقـ تني إىل أن حيسـ

__________ 

)٦١٦(  S/PV.6041 ١٨، الصفحة.  
)٦١٧(  S/PRST/2008/47.  
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تصــريف األعمــال املتبقيــة، وذلــك  العالقــة بشــأن آليــة  ســائل امل
ــر األمــني العــام اســتنادا إىل  ــدم  )٦١٨(تقري ــان عمــال الــذي ق بالبي

بشـأن   )٦١٩(٢٠٠٨ /ديسـمرب كانون األول ١٩املؤرخ اسي الرئ
ــة      ــع احملتمل ــارات املواق ــة خلي ــة بامليزاني ــة واملتعلق ــب اإلداري اجلوان

  .تصريف األعمال املتبقيةومقر آلية  تنيحمفوظات احملكملوضع 

كــــانون األول/  ٣يف املعقــــودة  ٦٢٢٨ويف اجللســــة   
ــمرب  ــث امل٢٠٠٩ديسـ ــون ت، حـ ــتني كلمـ ــى احملكمـ ــبعلـ  جتنـ

__________ 

)٦١٨(  S/2009/258.  
)٦١٩(  S/PRST/2008/47.  

علـى  و ة،جنـاز النهائيـ  إلالتـأخري يف مواعيـد ا  املزيد مـن   حدوث
اجلــدول الــزمين اختــاذ مجيــع اخلطــوات الالزمــة للحفــاظ علــى  

ســـتئناف علـــى املســـار الصـــحيح. للمحاكمـــات ودعـــاوى اال
ــرب عــد و ــن رأي مفــاده أن مــن الضــروري    ة مــتكلمني أع ع

علـى هـذا   الـس  أن يتصـرف  اقترحوا و ،واقع التأخريالقبول ب
القضـاة إىل مـا بعـد    مدة عمل  متديدمنها  األساس باختاذ تدابري

لتوصـل إىل  أعرب املتكلمون عـن تطلعهـم إىل ا  . و٢٠١٠عام 
 لمحكمـتني لاملتبقيـة  لتصريف األعمال اتفاق بشأن إنشاء آلية 

  .٢٠١٠عام مع توقع بعضهم أن يتم ذلك حبلول 
    

    غوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لروانداجللسات: البنود املتعلقة باحملكمة الدولية ليو
 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٤١  
ــباط/فرباير  ٢٠ شــــــــ

٢٠٠٨  

ــرار   ــروع القــــــ  مشــــــ
)(S/2008/107  

رســـالة موجهــــة مــــن  
رئيس احملكمة الدوليـة  
ليوغوســالفيا الســابقة  
بشــأن تعــيني قاضــيني   
 خمصصـــــــــــــــــــــــــــني

)S/2007/788 ،املرفق( 

  )٢٠٠٨( ١٨٠٠ القــــــرار  
  ال أحد - ال أحد  -  ١٥

رســــالتان موجهتــــان    
مـــن رئـــيس احملكمـــة   
الدوليـــة ليوغوســـالفيا 
السابقة يطلـب فيهمـا   

ــيني قاضــيني  اإلذن بتع
خمصصـــــني إضـــــافيني 

)S/2008/44 ،ــق ، املرفـ
S/2008/99(املرفق ،  

   

٥٩٠٤  

ــه ٤ حزيران/يونيـــــــــــ
٢٠٠٨ 

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
ــايو   ١٣  ٢٠٠٨أيار/مــ

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن رئـيس   
احملكمـــــــــة الدوليـــــــــة  
ليوغوســــالفيا الســــابقة 

(S/2008/326) 

رســـالة موجهـــة مـــن   
العـــــــــــام  املـــــــــــدعي

ــة  ــة اجلنائيـــ للمحكمـــ
الدولية لروانـدا تتعلـق   

اهلـــاربني املتـــبقني يف  ب
ــة  ــا ومجهوريـــــ كينيـــــ

ــ ــة  والكونغـ الدميقراطيـ
)S/2008/356(املرفق ، 

  ٣٧املادة 
، ســـــلوفينياوروانـــــدا، 

 وصربيا

  ٣٩املادة 
ــة   ــيس احملكمــة الدولي رئ

ــابقة ، ليوغوســـالفيا السـ
رئيس احملكمة اجلنائيـة  و

مجيـــــع أعضـــــاء  
 ،جملـــــس األمـــــن

ومجيـــــــــــــــــــــــع 
 (أ)املدعوين

 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 192/1419 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة              
ــايو   ١٢  ٢٠٠٨أيار/مــ

موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 
جملس األمن مـن رئـيس   
 احملكمة اجلنائية الدوليـة 

 (S/2008/322) لرواندا

، لدوليـــــــــة لروانـــــــــداا
ــام  و ــدعي العـــــــــ املـــــــــ

ــة  للمحكمـــــــة الدوليـــــ
ــابقة ، ليوغوســـالفيا السـ

ــام  و ــدعي العـــــــــ املـــــــــ
لمحكمـــــــة اجلنائيـــــــة ل

 الدولية لرواندا

٥٩٣٧ 

متوز/يوليـــــــــــــــه  ١٨
٢٠٠٨ 

رســـــالتان متطابقتـــــان   
 ان/حزير ١٣مؤرختان 

موجهتان  ٢٠٠٨يونيه 
مـــن األمـــني العــــام إىل   

العامـــة  رئـــيس اجلمعيـــة
ــن  ــس األمـ ــيس جملـ  ورئـ

(A/62/896-S/2008/436) 

ــرار  ــروع القــــــ  مشــــــ
(S/2008/467) 

   ٣٧املادة 
 رواندا

  )٢٠٠٨( ١٨٢٤ القــــــرار 
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٥٩٨٦  
أيلول/ســـــــبتمرب   ٢٩

٢٠٠٨ 

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
ــبتمرب  ٢٤  أيلول/ســــــــــ

ــن  ٢٠٠٨ ــة مـــ موجهـــ
رئــيس األمــني العــام إىل 

 جملــــــــــــس األمــــــــــــن 
(S/2008/621)   

ــرار  ــروع القــــــ  مشــــــ
(S/2008/618) 

  )٢٠٠٨( ١٨٣٧ القــــــرار  
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٠٤٠  
 كــــــانون األول/ ١٢

  ٢٠٠٨ديسمرب 

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
ــانون األول/  ٥  كــــــــــــ

 ٢٠٠٨ديســـــــــــــــــمرب 
موجهة من األمني العام 

 رئيس جملـس االمـن  إىل 
(S/2008/767)    

ــروع  ــرار مشــــــ القــــــ
(S/2008/780)  

  )٢٠٠٨( ١٨٤٩ القــــــرار  
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٠٤١  
 كــــــانون األول/ ١٢

  ٢٠٠٨ديسمرب 

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
ــاين/  ٢١ ــرين الثــــ  تشــــ

موجهـة   ٢٠٠٨نوفمرب 
إىل رئيس جملـس األمـن   
مــــن رئـــــيس احملكمـــــة  
ــالفيا  ــة ليوغوســ  الدوليــ

 )S/2008/729( السابقة

رســــــــــالة مؤرخــــــــــة  
ــاين/  ٢١ ــرين الثــــ  تشــــ

موجهـة   ٢٠٠٨نوفمرب 
إىل رئيس جملـس األمـن   
مــــن رئـــــيس احملكمـــــة  

 الروانـد  اجلنائية الدوليـة 
)S/2008/726(  

التقريـــــــر الســـــــنوي  
اخلـــــــــامس عشـــــــــر  

ـــ  ــة الدوليــ  ةللمحكمـــ
 ليوغوســالفيا الســابقة 

)(S/2008/515  
التقريـــــــر الســـــــنوي  
الثالــــــــــث عشـــــــــــر  
ــة ــة اجلنائيـــ  للمحكمـــ

ــ ــة الدوليــــــ  دالروانــــــ
)(S/2008/514 

  ٣٧املادة 
 ،اهلرســــــكوســــــنة البو

ــدا ــر( وروان ــدل  وزي الع
، واملـــــــــدعي العـــــــــام)

  وكينيا ،وصربيا

  ٣٩املادة 
رئيســـــــــا احملكمـــــــــتني 

 مدعياها العامانو

مجيـــــع أعضـــــاء  
 ،ب)(جملس األمـن 

    ومجيع املدعوين

 



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية - اجلزء األول 
عن صون السالم واألمن الدوليني جملس األمن

 

193/1419 12-07779 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٠٥٢  
 كــــــانون األول/ ١٩

  ٢٠٠٨ديسمرب 

 رســــــــــالة مؤرخــــــــــة 
 كــــــــــانون األول/  ١٨

 ٢٠٠٨ديســـــــــــــــــمرب 
موجهة من األمني العام 

 األمـن  إىل رئيس جملـس 
(S/2008/799) 

ــرار  ــروع القــــــ  مشــــــ
)(S/2008/798  

  )٢٠٠٨( ١٨٥٥ القــــــرار  
 ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٠٥٣   
 كــــــانون األول/ ١٩

 ٢٠٠٨ديسمرب 

    S/PRST/2008/47       

٦١٣٤ 
ــه  ٤ حزيران/يونيـــــــــ

٢٠٠٩ 

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ 
ــايو   ١٤  ٢٠٠٩أيار/مــ

رئـــــــيس  موجهـــــــة إىل
جملس األمن مـن رئـيس   
احملكمـــــــــة الدوليـــــــــة  

 ا الســابقةليوغوســالفي

(S/2009/252) 

  ٣٧ املادة 
 ،اهلرســـــك البوســـــنة و

ــ ــربياوروانــــ  ،دا، وصــــ
  وكينيا

  ٣٩املادة 
رئيســـــــــا احملكمـــــــــتني 

 مدعيامها العامانو

مجيـــــع أعضـــــاء  
 ،(ج)جملــس األمــن

  املدعوينومجيع 

 

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ  
ــايو   ١٤  ٢٠٠٩أيار/مــ

إىل رئـــــــيس موجهـــــــة 
جملس األمن مـن رئـيس   
احملكمة اجلنائية الدوليـة  

 (S/2009/247) لرواندا

    

٦١٥٥   
 ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٧

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ 
ــه   ١٩ حزيران/يونيــــــــــ

ــن  ٢٠٠٩ ــة مـــ موجهـــ
األمــني العــام إىل رئــيس 
 جملــــــــــــس األمــــــــــــن 

(S/2009/333) 

مشــروع قــرار مقــدم  
ــا  ــن النمســــــــــ  مــــــــــ

(S/2009/339) 

  )٢٠٠٩( ١٨٧٧ القــــــرار  
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦١٥٦  
  ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٧

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ 
ــه  ١٩ حزيران/يونيــــــــــ

ــة موج ٢٠٠٩ ــن هـــ مـــ
األمــني العــام إىل رئــيس 
 جملــــــــــــس األمــــــــــــن 

(S/2009/333)  

مشــروع قــرار مقــدم   
ــا  ــن النمســــــــــ  مــــــــــ

(S/2009/340) 

  )٢٠٠٩( ١٨٧٨ القــــــرار  
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ  
ــه   ٢٦ حزيران/يونيــــــــــ

ــن  ٢٠٠٩ ــة مـــ موجهـــ
األمــني العــام إىل رئــيس 
 جملــــــــــــس األمــــــــــــن 

)(S/2009/334   

    



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم

 

12-07779 194/1419 

 

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ              
ــه  ٧  ٢٠٠٩ متوز/يوليــــ

موجهة من األمني العام 
 جملـس األمـن  إىل رئيس 

)(S/2009/336    

    

٦٢٢٨   
 كـــــــــانون األول/  ٣

  ٢٠٠٩ديسمرب 

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ 
ــاين/  ١٢ ــرين الثــــ  تشــــ

موجهـة   ٢٠٠٩رب نوفم
إىل رئيس جملـس األمـن   
مــــن رئـــــيس احملكمـــــة  
اجلنائية الدوليـة لروانـدا   

)(S/2009/587  

التقريـــــــر الســـــــنوي  
ــر  ــادس عشـــــــ الســـــــ
ــة  ــة الدوليـــ  للمحكمـــ

 ةسـابق ليوغوسالفيا ال

(S/2009/394)    
التقرير السنوي الرابع 
ــة   ــر للمحكمـــــ عشـــــ

ــة ــة اجلنائيــــــ  الدوليــــــ
  (S/2009/396) لرواندا

  ٣٧املادة 
 اهلرســــــك،البوســــــنة و

ــدا ــويد ،وروانـــ ، والســـ
  وكينيا، وصربيا

  ٣٩املادة 
رئيســـــــــا احملكمـــــــــتني 

 عامانومدعيامها ال

مجيـــــع أعضـــــاء  
، (د)جملــس األمــن 

ومجيـــــــــــــــــــــــع 
  (هـ)املدعوين

 

ة رســــــــــالة مؤرخــــــــــ  
تشــــــــــــــــــــــــــرين   ١٢

ــاين/نوفمرب   ٢٠٠٩الثــــ
موجهـــــــة إىل رئـــــــيس 

لس األمن مـن رئـيس   جم
احملكمـــــــــة الدوليـــــــــة  

 الســــابقةليوغوســــالفيا 
(S/2009/589) 

    

٦٢٤٢   
 كــــــانون األول/ ١٦

  ٢٠٠٩ديسمرب 

 ٢٨رســــــالة مؤرخــــــة 
ــرين ألول/ ــوبر تشــ أكتــ

ــن  ٢٠٠٩ ــة مـــ موجهـــ
األمــني العــام إىل رئــيس 
جملــــــــــــس األمــــــــــــن  

(S/2009/570) 

مقــدم   قــرار  مشــروع
ــن ــا مــــــــــ  النمســــــــــ

(S/2009/644)  

  )٢٠٠٩( ١٩٠٠ القــــــرار   
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥

٦٢٤٣  
 كــــــانون األول/ ١٦

  ٢٠٠٩ديسمرب 

 رســــــــــالة مؤرخــــــــــة 
تشرين الثـاين/نوفمرب    ٢

ــة  ٢٠٠٩ ــن موجهـــ مـــ
األمــني العــام إىل رئــيس 

مــــــــــــن  جملــــــــــــس األ
)(S/2009/571 

دم قــرار مقــ  مشــروع 
ــا   ــن النمســــــــــ مــــــــــ

(S/2009/645)  

  )٢٠٠٩( ١٩٠١ القــــــرار  
  ال أحد -  ال أحد -  ١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

 رســــــــــالة مؤرخــــــــــة              
ــاين/  ٢٣ ــرين الثــــ  تشــــ

موجهــة ٢٠٠٩نــوفمرب 
مـــن األمـــني العــــام إىل   
ــن   ــيس جملــــس األمــ رئــ

)S/2009/601(  

     

  
 أدلت سلوفينيا ببيان نيابة عن االحتاد األورويب.  (أ)  

  أدىل ممثل بلجيكا ببيان بوصفه أيضا رئيس الفريق العامل غري الرمسي املعين باحملكمتني الدوليتني.  (ب)  
 مثل كرواتيا رئيس وزرائها، ومثل تركيا وزيرها للخارجية. وأدىل ممثل النمسا ببيان بوصفه كذلك رئيس الفريق العامل غري الرمسي املعـين   (ج)  

  باحملكمتني الدوليتني.
  أدىل ممثل النمسا ببيان بوصفه كذلك رئيس الفريق العامل غري الرمسي املعين باحملكمتني الدوليتني.    (د)  
 أدىل ممثل السويد ببيان نيابة عن االحتاد األورويب.  (هـ)  

    
  األطفال والرتاع املسلح – ٣١

  
   عرض عام  

ــرة     ــع   املستعرضــةخــالل الفت ــن أرب ــس األم ــد جمل ، عق
 ثالثـة بيانـات رئاسـية   اعتمـد  و اواحـد  اقرارفيها  اختذجلسات 

اع املسلح. وتركزت املناقشات يف الـس  رتبشأن األطفال وال
األمــني  مرفقــات تقــاريرتضــمني يف املقــام األول علــى مســألة  

الضـالعة يف  األطـراف   أمسـاء  املسـلح رتاع العام عن األطفال وال
غريهــا مــن و م/ أو اغتصــاتشــويهم وقتــل األطفــال وأعمــال 
، مبــا يتـيح توســيع دائــرة  العنــف اجلنســي ضـد األطفــال أعمـال  
ــة الرصــد نشــاط  ــالغ آلي ــال بــ   واإلب  ١٦١٢القرار املنشــأة عم

جملــس  ذاختــ،  ٢٠٠٩أغســطس آب/  ٤ويف  .)٦٢٠()٢٠٠٥(
ذلــك، ودعــا فيــه )، الــذي قــرر ٢٠٠٩( ١٨٨٢األمــن القــرار 

حمـددة زمنيـا    ملموسـة  خطط عملأن تضع األطراف إىل  تلك
 لوقف االنتهاكات واالعتداءات.  

__________ 

)٦٢٠(  S/PV.5834 و S/PV.5936  وS/PV.6114.  

ــباط/ ١٢   أبريل نيســــان/ ٢٩إىل  ٢٠٠٨فرباير شــ
 آلية الرصد واإلبالغ  دائرة نشاط : توسيع ٢٠٠٩

 ةاخلاصــ ةاملمثلــ ت، قــدم٢٠٠٨فرباير شــباط/ ١٢يف   
ة أحــدث  املســلح والرتاعــات باألطفــال   ةلألمــني العــام املعنيــ  

األطفـال   جتنـد الـيت   األطـراف قـوائم  و )٦٢١(األمني العـام تقارير 
 ت. وحــدد الرتاعــات املســلحة املرفقــة بــه   يف أو تســتخدمهم 

مـدخل قائمـة   أن  تأخـرى، وذكـر   يمةجسـ مخسة انتـهاكات  
جيـب أن يضـمها مجيعهــا. وقالـت إــا    املرفقــة أمسـاء األطـراف   

يف وينظـر   اتـدرجيي  االس جـ يتوخى ذلك، أن رغم قترح، ت
العنف اجلنسي املنظم ضد األطفـال  يف إمكانية تصنيف البداية 

ــاك   هــذه إضــايف إىل كمــدخل  ــات. وأشــارت إىل أن هن املرفق
االنتـهاكات املعـاودين الـذين ظلـت أمسـاؤهم      من مرتكيب  ١٦

تقارير األمني العـام ملـدة مخـس سـنوات     املرفقة بقوائم ترد يف ال
__________ 

)٦٢١(  S/2007/757.  




