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  )٦٩٢(لرواندا الدولية اجلنائية واحملكمة السابقة ليوغوسالفيا الدولية باحملكمة متعلقة بنود -  ٣٠

  عام عرض  

 ،٢٠١١ و ٢٠١٠ عــامي بــني مــا األمــن جملــس عقـد   
 الدوليـة  احملكمـة  بعمل مرتبطا )٦٩٣(قرارا ١٢ اختذو جلسة ١٦

ــة ــخاص حملاكمـ ــؤولني األشـ ــن املسـ ــهاكات عـ ــيمة االنتـ  اجلسـ
 يوغوســالفيا إقلــيم يف ارتكبـــت الــيت الــدويل اإلنســاين للقــانون
ــة اجلنائيــة واحملكمــة ١٩٩١ عــام منــذ الســابقة  حملاكمــة الدولي

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

  الروانــديني املســؤولني عــن أعمــال   واملــواطنني روانــدا  إقلــيم
 يف املرتكبـة  املماثلـة  االنتـهاكات  مـن  وغريهـا  اجلماعيـة  اإلبادة

 ٣١ و ينـــاير/الثـــاين كـــانون ١ بـــني اـــاورة الـــدول أراضـــي
  )٦٩٤(.١٩٩٤ األول/ديسمرب كانون

__________ 

 حملاكمـة  الدوليـة  احملكمـة  (أ) التالية: النقاط الدراسة هذه تشمل  )٦٩٢(
 للقـــانون اجلســـيمة االنتـــهاكات عـــن املســـؤولني األشـــخاص

 منـذ  السـابقة  يوغوسالفيا إقليم يف ارتكبت اليت الدويل اإلنساين
ــام ــة (ب) ؛١٩٩١ عـــ ــة واحملكمـــ ــة اجلنائيـــ ــة الدوليـــ  حملاكمـــ

 ذلـك  وغـري  اجلماعيـة  اإلبـادة  أعمـال  عـن  املسؤولني األشخاص
 يف املرتكبـة  الـدويل  اإلنسـاين  للقـانون  اجلسـيمة  االنتـهاكات  من

 اإلبـادة  أعمـال  عن املسؤولني الروانديني واملواطنني رواندا إقليم
 أراضــي يف املرتكبــة املماثلــة االنتــهاكات مــن وغريهــا اجلماعيــة
 كــــانون ٣١ و الثاين/ينــــاير كــــانون ١ بــــني اــــاورة الــــدول

    .١٩٩٤ األول/ديسمرب
ــع اختــذت  )٦٩٣( ــرارات مجي ــن الســابع الفصــل بمبوجــ الق ــاق، م  امليث

    .)٢٠١١( ٢٠٠٧ و )٢٠١١( ٢٠٠٦ القرارين باستثناء
 مــن  كــل  واليــة  بشــأن  املعلومــات  مــن  مزيــد  علــى  لالطــالع  )٦٩٤(

-رابـع الو ألـف -رابـع ال القسـمان  التاسـع،  اجلزء انظر احملكمتني،
  .باء

ــالل   ــرة وخـ ــد الفتـ ــتعراض، قيـ ــتمع االسـ ــس اسـ  الـ
 احملكمـتني  يف املسـؤولني  كبـار  قـدمها  سنوية نصف حاطاتإل

  .)٦٩٥(ما اخلاصتني اإلجناز استراتيجييت يف ونظر
 لتصـريف  الدولية اآللية الس أنشأ ،٢٠١٠ عام ويف  
 مـــن بـــبعض للقيـــام اجلنـــائيتني للمحكمـــتني املتبقيـــة األعمـــال
  .)٦٩٦(واليتيهما انتهاء بعد املتبقية وظائفهما
 يعـــد بالعمـــل احملكمـــتني لقضـــاة أيضـــا الـــس أذنو  
 املخصصـني  لقضـاة ل جيوز هأن وقرر ،)٦٩٧(خدمتهم فترة انقضاء

ــيس ملنصــب لالنتخــاب الترشــح ــة رئ ــة احملكم ــة اجلنائي  الدولي
 للمحكمــتني املخصصــني القضــاة عــدد أن وقــرر ،)٦٩٨(لروانــدا

 ألحـد  أذن كمـا  ،)٦٩٩(النظاميـة  احلـدود  مؤقتا يتجاوز أن جيوز
ــاة ــة قضــ ــة احملكمــ ــة اجلنائيــ ــدا الدوليــ ــل لروانــ  بعــــض بالعمــ
  .)٧٠١(للمحكمتني العامني املدعيني تعيني وأعاد )٧٠٠(الوقت

__________ 

ــتراتيجيتا حـــددت  )٦٩٥( ــاز اسـ  يف أصـــال بـــاحملكمتني اخلاصـــتني اإلجنـ
 احملكمـتني  الـس  مبوجبـه  دعـا  الـذي  ،)٢٠٠٣( ١٥٠٣ القـرار 

 أنشـطة  مجيـع  إمتـام  أجـل  مـن  املمكنة التدابري مجيع تتخذا أن إىل
 وإمتــام ،٢٠٠٨ عــام ايــة حبلــول االبتدائيــة املرحلــة حماكمــات

    .٢٠١٠ عام يف األعمال مجيع
    ).٢٠١٠( ١٩٦٦ القرار  )٦٩٦(
 ١٩٥٤ و ،)٢٠١٠( ١٩٣٢و ،)٢٠١٠( ١٩٣١ القرارات  )٦٩٧(

 و )٢٠١١( ١٩٩٣ و ،)٢٠١٠( ١٩٥٥و ،)٢٠١٠(
 عن املعلومات من مزيد على ولالطالع .)٢٠١١( ٢٠٢٩

- دال -  األول القسمان الرابع، اجلزء انظر ،اإلذن إجراءات
 وآلية احملكمتني بقضاة يتعلق فيما ،٤ -  دال - واألول ٣

   املتبقية. األعمال تصريف
  .)٢٠١١( ١٩٩٥ القرار  )٦٩٨(
  .)٢٠١٠( ١٩٥٥و )٢٠١٠( ١٩١٥ القراران  )٦٩٩(
  .)٢٠١١( ٢٠١٣ القرار  )٧٠٠(
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ــه ١٨   ــانون ٦ إىل حزيران/يونيـ ــمرب كـ  األول/ديسـ
    اإلجناز استراتيجيات تنفيذ :٢٠١٠

السنوية املقدمـة إىل جملـس األمـن     نصفيف اإلحاطات   
، قـدم  ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٦حزيران/يونيه و  ١٨يف 

للمجلـس تقييمـام    املـدعيان العامـان لـديهما   واحملكمتني رئيسا 
ــراءات    ــة إجـ ــا يف ذلـــك حالـ ــاز، مبـ ــتراتيجيات اإلجنـ ــذ اسـ لتنفيـ
احملاكمــة واالســتئناف واملســائل املتعلقــة باالحتفــاظ بــاملوظفني،  

دوا على احلاجـة إىل تعـاون الـدول مـع احملكمـتني يف إلقـاء       وشد
  .)٧٠٢(القبض على املتبقني من املتهمني الفارين

 علــى احملكمــتني املتكلمــون حــث ،اجللســات وخــالل  
 ودعــا أعماهلمــا. بإجنــاز للتعجيــل املمكنــة التــدابري مجيــع اختــاذ

 كـامال  تعاونا التعاون إىل األعضاء الدول املتكلمني من العديد
 املتــهمني مــن املتــبقني علــى القــبض إلقــاء بشــأن احملكمــتني مــع

ــارين، ــوا الف ــن وأعرب ــدهم ع ــة تأيي  احملــاكم إىل القضــايا إلحال
 مـع  تعاوـا  كـان  الـيت  األعضـاء  الدول ممثلو قدم وقد الوطنية.

 يف تبــذهلا الــيت اجلهــود بشــأن عروضــا املناقشــة قيــد احملكمــتني
 وضـع  صـوب  احملـرز  بالتقدم أيضا املتكلمون وأقر الصدد. هذا
 احملـددة  املهام ببعض لالضطالع املتبقية األعمال لتصريف آلية

 ينظـر  الـيت  اآلليـة  هـي و اإلجنـاز،  بعد ما مرحلة يف للمحكمتني
__________ 

  .)٢٠١١( ٢٠٠٧و )٢٠١١( ٢٠٠٦ القراران  )٧٠١(
)٧٠٢(  S/PV.6342، رئــــــيس ٧-٦ الصــــــفحات) الدوليــــــة احملكمــــــة 

ــابقة)؛ ليوغوســـالفيا ــة (رئـــيس ١٠-٨ الصـــفحات السـ  احملكمـ
 العــام (املــدعي ١٣-١٠ الصــفحات لروانــدا)؛ الدوليــة اجلنائيــة

 ١٥-١٣ الصـفحات  السـابقة)؛  ليوغوسالفيا الدولية للمحكمة
 ،S/PV.6434 لروانـدا)؛  الدوليـة  اجلنائيـة  للمحكمة العام املدعي(

 ليوغوســـــالفيا الدوليـــــة احملكمـــــة (رئـــــيس ٧-٤ الصـــــفحات
ــيس ٩-٧ الصــفحات الســابقة)؛ ــة (رئ ــة احملكم ــة اجلنائي  الدولي
 الدوليـة  للمحكمـة  العـام  (املـدعي  ١٢-٩ الصـفحات  لرواندا)؛

ــام (املـــدعي ١٥-١٢ الصـــفحات الســـابقة)؛ ليوغوســـالفيا  العـ
    .لرواندا) الدولية اجلنائية للمحكمة

ــائيتني بــاحملكمتني املعــين الرمســي غــري العامــل الفريــق فيهــا  اجلن
 إزاء قلقــه عــن الروســي االحتــاد ممثــل عــربأ وإذ الــدوليتني.
ــأخريات ــن عــدد يف الت ــى املعروضــة القضــايا م  احملكمــتني، عل

 إىل احملكمــتني  دعــا  وجودمهــا،  أمــد إطالــة  يف تســببت  والــيت
 احلاجـة  علـى  وشـدد  التنفيذيـة،  بأعماهلمـا  لقيـام ا علـى  التركيـز 

 بأعمـــال للـــدفع وواقعيـــة واضـــحة ائيـــة مواعيـــد حتديـــد إىل
  .)٧٠٣(االجناز اجتاه يف احملكمتني

 اآلليــة إنشــاء :٢٠١٠ األول/ديســمرب كــانون ٢٢  
ــة ــريف الدوليـ ــال لتصـ ــة األعمـ ــتني املتبقيـ  للمحكمـ
    اجلنائيتني

 ،الــس قــرر ،٢٠١٠ األول/ديســمرب كــانون ٢٢ يف  
 األمـــم ميثـــاق مـــن الســـابع الفصـــل مبوجـــب يتصـــرف هـــوو

 اآلليـــة ينشـــئ أن )٢٠١٠( ١٩٦٦ قـــراره مبوجـــب املتحـــدة،
ــة ــريف الدوليـ ــال لتصـ ــة األعمـ ــتني املتبقيـ ــائيت للمحكمـ  نياجلنـ
 (فـــرع ٢٠١٢ متوز/يوليـــه ١ يف العمـــل يف يشـــرعان بفـــرعني
 ٢٠١٣ متوز/يوليــه ١ ويف لروانــدا) الدوليــة اجلنائيــة احملكمــة

 الـس  وطلـب  السـابقة).  ليوغوسـالفيا  الدوليـة  احملكمـة  (فرع
ــتني إىل ــاذ احملكم ــع اخت ــدابري مجي ـــة الت ــل املمكنـ ــاز للتعجي  بإجن

ــا ــة أعماهلمــــ ــد يف املتبقيــــ ــاوز ال موعــــ ــانون ٣١ يتجــــ  كــــ
 انتقــاال وتضــمنا إلغالقهمــا تعــدا وأن ،٢٠١٤ األول/ديســمرب

    اآللية. إىل سلساً
ــالل   ــة وخـ ــب ،اجللسـ ــم رحـ ــتكلمني معظـ ــاذ املـ  باختـ
 دون أعماهلمــا إجنــاز كفالــة علــى احملكمــتني وشــجعوا القــرار،

 ممثـل  وأعـرب  اآلليـة.  إىل سـلس ال نتقـال الوا التأخري، من مزيد
ــاد ــي االحتـ ــن الروسـ ــفه عـ ــرض يف ،أسـ ــريه معـ ــاع تفسـ  المتنـ
 فرصـة  كـل  تغتنما مل احملكمتني لكون التصويت، عن حكومته

__________ 

)٧٠٣(  S/PV.6342ــفح ــفحS/PV.6434؛ ٣٢و  ٣٢تان ، الصـــ  تان، الصـــ
  .٣٠ و ٢٩
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 القـراران  حـددها  الـيت  املواعيـد  يف عملـهما  إلجناز هلما تأتيح
 اســــتراتيجية إطــــار يف )٢٠٠٤( ١٥٣٤ و )٢٠٠٣( ١٥٠٣
ــاد عــن وأعــرب اإلجنــاز. ــأن الراســخ هاعتق  هــو القــرار هــذا ب

  .)٧٠٤(احملكمتني ألنشطة الزمنية الفترة مسألة بشأن األخري

 األول/ديســـــمرب كـــــانون ٧ إىل حزيران/يونيـــــه ٦  
 تنفيــــــذ بشــــــأن مســــــتكملة معلومــــــات :٢٠١١

    اإلجناز يتاستراتيجي

 األول/ديســــــمرب كــــــانون ٧و حزيران/يونيــــــه ٦ يف  
 لـــديهما العامـــان واملـــدعيان احملكمـــتني رئيســـا قـــدم ،٢٠١١

 إجنـاز  اسـتراتيجييت  تنفيـذ  بشـأن  للمجلـس  مستكملة معلومات
 بـــإجراءات للتعجيــل  املســـتخدمة الكفــاءة  وتـــدابري احملكمــتني 

  .)٧٠٥(واالستئناف احملاكمة
__________ 

)٧٠٤(  S/PV.6463، ٤ الصفحة.   
)٧٠٥(  S/PV.6545، رئــــــيس ٨-٤ الصــــــفحات) الدوليــــــة احملكمــــــة 

 احملكمـــة (رئيســـة ١١-٨ الصـــفحات الســـابقة)؛ ليوغوســـالفيا
 

 بالتقــدم املــتكلمني معظــم رحــب ،اجللســتني وخــالل  
 وحثومهـا  اإلجناز استراتيجييت تنفيذ يف احملكمتان أحرزته الذي
ــى ــاز عل ــهما إجن  احملاكمــات ســريب املســاس دون بســرعة عمل

 ورحـب  اآللية. إىل سلس انتقال ضمان على وكذلك العادلة،
 مـؤخرا،  فارين جمرمني عدة على القبض بإلقاء أيضا املتكلمون

 الـدول  ودعـوا  هـادزيتش،  وغـوران  مالديـتش  راتكو فيهم مبن
ــادة إىل األعضــاء ــاون زي ــا التع ــق فيم ــة يتعل  إىل القضــايا بإحال
ــات ــة القضــائية اهليئ ــادة الوطني ــوطني وإع ــذين األشــخاص ت  ال

  احملكمتان. برأم
__________ 

 العــام (املــدعي ١٣-١١ الصــفحات لروانــدا)؛ الدوليــة اجلنائيــة
 ١٥-١٣ صـفحات ال السـابقة)؛  ليوغوسالفيا الدولية للمحكمة

 ،S/PV.6678 لروانـدا)؛  الدوليـة  اجلنائيـة  للمحكمة العام (املدعي
 ليوغوســـــالفيا الدوليـــــة احملكمـــــة (رئـــــيس ٧-٤ الصـــــفحات

 الدوليــة اجلنائيــة احملكمــة (رئيســة ١٠-٧ الصــفحات الســابقة)؛
 الدوليـة  للمحكمة العام (املدعي ١٣-١٠ الصفحات لرواندا)؛

ــام (املـــدعي ١٥-١٣ صـــفحاتال الســـابقة)؛ ليوغوســـالفيا  العـ
    .لرواندا) الدولية اجلنائية للمحكمة

      
  لرواندا الدولية اجلنائية واحملكمة السابقة ليوغوسالفيا الدولية باحملكمة املتعلقة البنود :اجللسات

   اجللسة
  خرىاأل وثائقال  الفرعي البند   البند  والتاريخ

   عمال دعواتال
   ٣٧ ملادةبا

 دعواتال
   عمال

 ٣٩ ملادةبا
  املتكلمون  وغريها

والتصـــــــويت القـــــــرار
-  (املؤيــــــــــــــــــــــدون

 املمتنعـون  -  املعارضون
  التصويت) عن

                ٦٢٨٦  
  آذار/ ١٨

 مارس
٢٠١٠  

 حملاكمــة  الدوليــة احملكمــة
 عـن  املسؤولني األشخاص

 اجلســــــيمة االنتــــــهاكات
 الــدويل اإلنســاين للقــانون

 إقلــــيم يف ارتكبــــت الـــيت 
 منــذ الســابقة يوغوســالفيا

    ١٩٩١ عام

ــالة ــة رســ  ١٥ مؤرخــ
 ٢٠١٠ مـــــــارس/آذار

ــة ــن موجهـ ــني مـ  األمـ
 جملـس  رئيس إىل العام
  )S/2010/133( األمن

 مـن  مقـدم  قرار مشروع
  )S/2010/138( النمسا

ــرار     ١٩١٥ القــــــــــ
)٢٠١٠(  

٠-٠-١٥  

٦٣٤٢    
  حزيران/ ١٨

  ٢٠١٠ يونيه

 حملاكمــة  الدوليــة احملكمــة
 عـن  املسؤولني األشخاص

 اجلســــــيمة االنتــــــهاكات
 الــدويل اإلنســاين للقــانون

 إقلــــيم يف ارتكبــــت الـــيت 

ــالة ــة رســ  ٣١ مؤرخــ
 ٢٠١٠ أيار/مـــــــــــايو

ــة ــيس إىل موجهـــ  رئـــ
 مـــــن األمـــــن جملـــــس

 الدوليـة  احملكمة رئيس

 روانـــــــــــــدا،  
 وصـــــــــــربيا،
 وكرواتيــــــــا،

  وكينيا

ــا  رئيســــــــــــ
 احملكمــــــــتني

ــو  ندعيااملـــــ
ــان  العامــــــــــ

  لديهما

ــع  مجيـــــــــــ
ــاء  أعضــــــــ
 (أ)الـــــــس

 ومجيـــــــــــع
  املدعوين

 



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن
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   اجللسة
  خرىاأل وثائقال  الفرعي البند   البند  والتاريخ

   عمال دعواتال
   ٣٧ ملادةبا

 دعواتال
   عمال

 ٣٩ ملادةبا
  املتكلمون  وغريها

والتصـــــــويت القـــــــرار
-  (املؤيــــــــــــــــــــــدون

 املمتنعـون  -  املعارضون
  التصويت) عن

 منــذ الســابقة يوغوســالفيا                
    ١٩٩١ عام

 الدوليـــة اجلنائيـــة احملكمـــة
 األشــــــــخاص حملاكمــــــــة
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ـــة اإلبـ  وغـــري اجلماعيــ
 االنتــــهاكات مــــن ذلــــك

ــيمة ــانون اجلســــــــ  للقــــــــ
 املرتكبـة  الـدويل  اإلنســاين

ـــم يف ــدا إقليــــــــــ  روانـــــــ
 الروانــــــديني واملــــــواطنني
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ــة اإلب  وغريهــا اجلماعي
ـــن ــهاكات م ــة االنت  املماثل

 الـــــــــدول أراضـــــــــي يف
 كـــانون ١ بـــني اـــــاورة

ــاير  و ١٩٩٤ الثاين/ينــــــــ
 األول/ كانـــــــــــــــون ٣١

  ١٩٩٤ ديسمرب

 الســابقة  ليوغوســالفيا
)S/2010/270(    

ــالة ــة رســ  ٢٨ مؤرخــ
ــار ــايو/أيــــ  ٢٠١٠ مــــ

ــة ــيس إىل موجهـــ  رئـــ
 مـــــن األمـــــن جملـــــس

 اجلنائيـة  احملكمة رئيس
ــة ــدا الدوليــــــ  لروانــــــ

)S/2010/259(  

٦٣٤٨    
  حزيران/ ٢٩

  ٢٠١٠ يونيه

 حملاكمــة  الدوليــة احملكمــة
 عـن  املسؤولني األشخاص

 اجلســــــيمة االنتــــــهاكات
 الــدويل اإلنســاين للقــانون

 إقلــــيم يف ارتكبــــت الـــيت 
 منــذ الســابقة يوغوســالفيا

    ١٩٩١ عام

ــالتان ــان رســ  متطابقتــ
ــان  ١٨ مؤرختـــــــــــــــ

 ٢٠١٠ حزيران/يونيــه
 األمــني مــن موجهتــان
 رئــــــــيس إىل العــــــــام
 ورئيس العامة اجلمعية

 األمـــــــــــن جملـــــــــــس
)S/2010/330(  

 مـن  مقـدم  قرار مشروع
  )S/2010/347( نمساال

ــرار     ١٩٣١ القــــــــــ
)٢٠١٠(  

٠-٠-١٥  

٦٣٤٩    
  حزيران/ ٢٩

  ٢٠١٠ يونيه

ــة   ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ احملكمـ
ــخاص  ــة األشــــــ حملاكمــــــ
ــال   ــن أعمــ ــؤولني عــ املســ
ــري   ـــة وغـ ــادة اجلماعيــ اإلبـ
ــهاكات   ــن االنتــ ــك مــ ذلــ
ــانون   ــيمة للقــــــــ اجلســــــــ
اإلنســاين الـدويل املرتكبـة   
يف إقليــــــــــــــم روانــــــــــدا 
ــديني  ــواطنني الروانــــ واملــــ
ــال   ــن أعمــ ــؤولني عــ املســ
ــادة اجلماعيــة وغريهــا    اإلب
ـــن االنتــهاكات املماثلــة    م

أراضي الدول اــاورة  يف
كـانون الثاين/ينــاير   ١بـني  

كانــــــــــون  ٣١ و ١٩٩٤
  ١٩٩٤ديسمرب  األول/

ــالتان ــان رســ  متطابقتــ
 ٢ مؤرختـــــــــــــــــــــان

 ٢٠١٠ حزيران/يونيــه
 األمــني مــن موجهتــان
 رئــــــــيس إىل العــــــــام
 ورئيس العامة اجلمعية

 األمـــــــــــن جملـــــــــــس
)S/2010/289(  

 مـن  مقـدم  قرار مشروع
  )S/2010/333( النمسا

ــرار     ١٩٣٢ القــــــــــ
)٢٠١٠(  

٠-٠-١٥  
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   اجللسة
  خرىاأل وثائقال  الفرعي البند   البند  والتاريخ

   عمال دعواتال
   ٣٧ ملادةبا

 دعواتال
   عمال

 ٣٩ ملادةبا
  املتكلمون  وغريها

والتصـــــــويت القـــــــرار
-  (املؤيــــــــــــــــــــــدون

 املمتنعـون  -  املعارضون
  التصويت) عن

                ٦٤٣٤    
 كانون ٦

  األول/
 ديسمرب
٢٠١٠  

 حملاكمــة  الدوليــة احملكمــة
 عـن  املسؤولني األشخاص

 اجلســــــيمة االنتــــــهاكات
 الــدويل اإلنســاين للقــانون

 إقلــــيم يف ارتكبــــت الـــيت 
 منــذ الســابقة يوغوســالفيا

    ١٩٩١ عام
 الدوليـــة اجلنائيـــة احملكمـــة

 األشــــــــخاص حملاكمــــــــة
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ـــة اإلبـ  وغـــري اجلماعيــ
 االنتــــهاكات مــــن ذلــــك

ــيمة ــانون اجلســــــــ  للقــــــــ
 املرتكبـة  الـدويل  اإلنســاين

ـــم يف ــدا إقليــــــــــ  روانـــــــ
 الروانــــــديني واملــــــواطنني
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ــة اإلب  وغريهــا اجلماعي
ـــن ــهاكات م ــة االنت  املماثل

 الـــــــــدول أراضـــــــــي يف
 كـــانون ١ بـــني اـــــاورة

ــاير  و ١٩٩٤ الثاين/ينــــــــ
 األول/ كانـــــــــــــــون ٣١

  ١٩٩٤ ديسمرب

ــالة ــة رســــ  ١ مؤرخــــ
ــرين ــاين/ تشـــــــ   الثـــــــ

ــوفمرب  ٢٠١٠ نـــــــــــــ
ــة ــيس إىل موجهـــ  رئـــ
 مـــــن األمـــــن جملـــــس

 الدوليـة  احملكمة رئيس
 الســابقة  ليوغوســالفيا

)S/2010/588(  
ــالة ــة رســــ  ٥ مؤرخــــ

ــرين ــاين/ تشـــــــ   الثـــــــ
ــوفمرب  ٢٠١٠ نـــــــــــــ

ــة ــيس إىل موجهـــ  رئـــ
 مـــــن األمـــــن جملـــــس

 اجلنائيـة  احملكمة رئيس
ــة ــدا الدوليــــــ  لروانــــــ

)S/2010/574(  

ــر  عشــر الســابع التقري
ــة ــة للمحكمـــ  الدوليـــ

ــابقة ليوغوســالفيا  الس
)S/2010/413(  

 عشـر  اخلـامس  التقرير
ــة ــة للمحكمـــ  اجلنائيـــ
ــة ــدا الدوليــــــ  لروانــــــ

)S/2010/408(  

 روانـــــــــــــدا، 
 وصـــــــــــربيا،

  وكرواتيا

ــا  رئيســــــــــــ
 احملكمــــــــتني

ــو  ندعيااملـــــ
ــان  العامــــــــــ

  لديهما

ــع  مجيـــــــــــ
ــاء  أعضــــــــ
 (أ)الـــــــس

 ومجيـــــــــــع
  املدعوين

 

٦٤٤٦    
 كانون ١٤

 األول/
 ديسمرب
٢٠١٠  

 حملاكمــة  الدوليــة احملكمــة
 عـن  املسؤولني األشخاص

 اجلســــــيمة االنتــــــهاكات
 الــدويل اإلنســاين للقــانون

 إقلــــيم يف ارتكبــــت الـــيت 
 منــذ الســابقة يوغوســالفيا

  ١٩٩١ عام

ــالتان ــان رســ  متطابقتــ
 تشـرين  ٢٣ مؤرختان

ــاين/نوفمرب  ٢٠١٠ الثـ
 األمــني مــن موجهتــان
 رئــــــــيس إىل العــــــــام
 ورئيس العامة اجلمعية

 األمـــــــــــن جملـــــــــــس
)S/2010/599(  

 مقــدم  قــرار  مشــروع 
ــن ــا مــــــــــ  النمســــــــــ

)S/2010/629(  

ــرار     ١٩٥٤ القــــــــــ
)٢٠١٠(  

٠-٠-١٥  

٦٤٤٧  
 كانون ١٤

 األول/
 ديسمرب
٢٠١٠  

 الدوليـــة اجلنائيـــة احملكمـــة
 األشــــــــخاص حملاكمــــــــة
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ـــة اإلبـ  وغـــري اجلماعيــ
 االنتــــهاكات مــــن ذلــــك

ــيمة ــانون اجلســــــــ  للقــــــــ
 املرتكبـة  الـدويل  اإلنســاين

ـــم يف ــدا إقليــــــــــ  روانـــــــ
 الروانــــــديني واملــــــواطنني
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ــة اإلب  وغريهــا اجلماعي

ــالتان ــان رســ  متطابقتــ
 تشـرين  ١٣ مؤرختان

 ٢٠١٠ األول/أكتــوبر
 األمــني مــن موجهتــان
 رئــــــــيس إىل العــــــــام
 ورئيس العامة اجلمعية

 األمـــــــــــن جملـــــــــــس
)S/2010/513(  

ــالتان ــان رســ  متطابقتــ
 تشـرين  ٢٣ مؤرختان

ــاين/نوفمرب  ٢٠١٠ الثـ

 مقــدم  قــرار  مشــروع 
ــن ــا مــــــــــ  النمســــــــــ

)S/2010/628(  

ــرار     ١٩٥٥ القــــــــــ
)٢٠١٠(  

٠-٠-١٥  
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   اجللسة
  خرىاأل وثائقال  الفرعي البند   البند  والتاريخ

   عمال دعواتال
   ٣٧ ملادةبا

 دعواتال
   عمال

 ٣٩ ملادةبا
  املتكلمون  وغريها

والتصـــــــويت القـــــــرار
-  (املؤيــــــــــــــــــــــدون

 املمتنعـون  -  املعارضون
  التصويت) عن

ـــن                 ــهاكات م ــة االنت  املماثل
 الـــــــــدول أراضـــــــــي يف

 كـــانون ١ بـــني اـــــاورة
ــاير  و ١٩٩٤ الثاين/ينــــــــ

 األول/ كانـــــــــــــــون ٣١
  ١٩٩٤ ديسمرب

 األمــني مــن موجهتــان
 رئــــــــيس إىل العــــــــام
 ورئيس العامة اجلمعية

 األمـــــــــــن جملـــــــــــس
)S/2010/598(    

٦٤٦٣    
 كانون ٢٢

 األول/
 ديسمرب
٢٠١٠  

 حملاكمــة  الدوليــة احملكمــة
 عـن  املسؤولني األشخاص

 اجلســــــيمة االنتــــــهاكات
 الــدويل اإلنســاين للقــانون

 إقلــــيم يف ارتكبــــت الـــيت 
 منــذ الســابقة يوغوســالفيا

    ١٩٩١ عام
 الدوليـــة اجلنائيـــة احملكمـــة

 األشــــــــخاص حملاكمــــــــة
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ـــة اإلبـ  وغـــري اجلماعيــ
 االنتــــهاكات مــــن ذلــــك

ــيمة ــانون اجلســــــــ  للقــــــــ
 املرتكبـة  الـدويل  اإلنســاين

ـــم يف ــدا إقليــــــــــ  روانـــــــ
 الروانــــــديني واملــــــواطنني
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ــة اإلب  وغريهــا اجلماعي
ـــن ــهاكات م ــة االنت  املماثل

 الـــــــــدول أراضـــــــــي يف
 كـــانون ١ بـــني اـــــاورة

ــاير  و ١٩٩٤ الثاين/ينــــــــ
 األول/ كانـــــــــــــــون ٣١

  ١٩٩٤ ديسمرب

ــالة ــة رســــ  ١ مؤرخــــ
ــرين ــاين تشـــــــ   /الثـــــــ

ــوفمرب  ٢٠١٠ نـــــــــــــ
ــة ــيس إىل موجهـــ  رئـــ
 مـــــن األمـــــن جملـــــس

 الدوليـة  احملكمة رئيس
 الســابقة  ليوغوســالفيا

)S/2010/588(    
ــالة ــة رســــ  ٥ مؤرخــــ

ــرين ــاين تشـــــــ   /الثـــــــ
ــوفمرب  ٢٠١٠ نـــــــــــــ

ــة ــيس إىل موجهـــ  رئـــ
 مـــــن األمـــــن جملـــــس

 اجلنائيـة  احملكمة رئيس
ــة ــدا الدوليــــــ  لروانــــــ

)S/2010/574(  

 مقــدم  قــرار  مشــروع 
ــن ــا مــــــــــ  النمســــــــــ

)S/2010/651(  

ــن ٥    مـــــــــ
ــاء  أعضــــــــ
 الــــــــــس
ــاد  (االحتــــــ
ــي،  الروســـ
ــة  واململكــــ
 املتحـــــــدة،
ــا،  والنمســـ
 والواليـــات
 املتحـــــــدة،

  واليابان)

ــرار  ١٩٦٦ القــــــــــ
)٢٠١٠(  

  )ب(١-٠-١٤

٦٥٤٥  
   حزيران/ ٦

  ٢٠١١ يونيه

 حملاكمــة  الدوليــة احملكمــة
 عـن  املسؤولني األشخاص

 اجلســــــيمة االنتــــــهاكات
 الــدويل اإلنســاين للقــانون

 إقلــــيم يف ارتكبــــت الـــيت 
 منــذ الســابقة يوغوســالفيا

    ١٩٩١ عام
 الدوليـــة اجلنائيـــة احملكمـــة

 األشــــــــخاص حملاكمــــــــة
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ـــة اإلبـ  وغـــري اجلماعيــ
 االنتــــهاكات مــــن ذلــــك

ــيمة ــا اجلســــــــ  نونللقــــــــ

ــالة ــة رســ  ١٢ مؤرخــ
ــار ــايو/أيــــ  ٢٠١١ مــــ

ــة ــيس إىل موجهـــ  رئـــ
 مـــــن األمـــــن جملـــــس

 الدوليـة  احملكمة رئيس
 الســابقة  ليوغوســالفيا

)S/2011/316(    
ــالة ــة رســ  ١٢ مؤرخــ
 ٢٠١١ مــــــايو/أيــــــار

ــة ــيس إىل موجهـــ  رئـــ
 مـــــن األمـــــن جملـــــس

 اجلنائيـة  احملكمة رئيس
ــة ــدا الدوليــــــ  لروانــــــ

 روانـــــــــــــدا،  
 وصـــــــــــربيا،

  وكرواتيا

ــا  رئيســــــــــــ
 احملكمــــــــتني

ــو  ندعيااملـــــ
ــان  العامــــــــــ

  لديهما

ــع  مجيـــــــــــ
ــاء  أعضــــــــ
 الــــــــــس
 ومجيـــــــــــع

  املدعوين
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   اجللسة
  خرىاأل وثائقال  الفرعي البند   البند  والتاريخ

   عمال دعواتال
   ٣٧ ملادةبا

 دعواتال
   عمال

 ٣٩ ملادةبا
  املتكلمون  وغريها

والتصـــــــويت القـــــــرار
-  (املؤيــــــــــــــــــــــدون

 املمتنعـون  -  املعارضون
  التصويت) عن

 املرتكبـة  الـدويل  اإلنســاين                
ـــم يف ــدا إقليــــــــــ  روانـــــــ

 الروانــــــديني واملــــــواطنني
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ــة اإلب  وغريهــا اجلماعي
ـــن ــهاكات م ــة االنت  املماثل

 الـــــــــدول أراضـــــــــي يف
 كـــانون ١ بـــني اـــــاورة

ــاير  و ١٩٩٤ الثاين/ينــــــــ
 األول/ كانـــــــــــــــون ٣١

    ١٩٩٤ ديسمرب

)S/2011/317(  

٦٥٧١  
  حزيران/ ٢٩

  ٢٠١١ يونيه

 حملاكمــة  الدوليــة احملكمــة
 عـن  املسؤولني األشخاص

 اجلســــــيمة االنتــــــهاكات
 الــدويل اإلنســاين للقــانون

 إقلــــيم يف ارتكبــــت الـــيت 
 منــذ الســابقة يوغوســالفيا

    ١٩٩١ عام

ــالة ــة رســ  ٢٧ مؤرخــ
 ٢٠١١ هيونيـ /حزيران

ــة ــن موجهـ ــني مـ  األمـ
 جملـس  رئيس إىل العام
  )S/2011/392( األمن

 مـن  مقـدم  قرار مشروع
  )S/2011/395( الربتغال

ــرار     ١٩٩٣ القــــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

٦٥٧٣  
  متوز/ ٦

  ٢٠١١ يوليه

 الدوليـــة اجلنائيـــة احملكمـــة
 األشــــــــخاص حملاكمــــــــة
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ـــة اإلبـ  وغـــري اجلماعيــ
 االنتــــهاكات مــــن ذلــــك

ــيمة ــانون اجلســــــــ  للقــــــــ
 املرتكبـة  الـدويل  اإلنســاين

ـــم يف ــدا إقليــــــــــ  روانـــــــ
 الروانــــــديني واملــــــواطنني
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ــة اإلب  وغريهــا اجلماعي
ـــن ــهاكات م ــة االنت  املماثل

 الـــــــــدول أراضـــــــــي يف
 كـــانون ١ بـــني اـــــاورة

ــاير  و ١٩٩٤ الثاين/ينــــــــ
 األول/ كانـــــــــــــــون ٣١

  ١٩٩٤ ديسمرب

ــالتان ــان رســ  متطابقتــ
ــان  ٢٠ مؤرختـــــــــــــــ

 ٢٠١١ أيار/مـــــــــــايو
 األمــني مــن موجهتــان
 رئــــــــيس إىل العــــــــام
 ورئيس العامة اجلمعية

 األمـــــــــــن جملـــــــــــس
)S/2011/329(  

 مـن  مقـدم  قرار مشروع
  )S/2011/410( الربتغال

ــرار     ١٩٩٥ القــــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

٦٦١٢    
  أيلول/ ١٤

 سبتمرب
٢٠١١  

 الدوليـــة اجلنائيـــة احملكمـــة
 األشــــــــخاص حملاكمــــــــة
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ـــة اإلبـ  وغـــري اجلماعيــ
 االنتــــهاكات مــــن ذلــــك

ــيمة ــانون اجلســــــــ  للقــــــــ
 املرتكبـة  الـدويل  اإلنســاين

ـــم يف ــدا إقليــــــــــ  روانـــــــ

ــالة ــة رســــ  ٧ مؤرخــــ
 ٢٠١١ سـبتمرب /أيلول

ــة ــن موجهـ ــني مـ  األمـ
 جملـس  رئيس إىل العام
  )S/2011/561( األمن

 مـن  مقـدم  قرار مشروع
  )S/2011/567( الربتغال

ــرار     ٢٠٠٦ القــــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن
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   اجللسة
  خرىاأل وثائقال  الفرعي البند   البند  والتاريخ

   عمال دعواتال
   ٣٧ ملادةبا

 دعواتال
   عمال

 ٣٩ ملادةبا
  املتكلمون  وغريها

والتصـــــــويت القـــــــرار
-  (املؤيــــــــــــــــــــــدون

 املمتنعـون  -  املعارضون
  التصويت) عن

 الروانــــــديني واملــــــواطنني                
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ــة اإلب  وغريهــا اجلماعي
ـــن ــهاكات م ــة االنت  املماثل

 الـــــــــدول أراضـــــــــي يف
 كـــانون ١ بـــني اـــــاورة

ــاير  و ١٩٩٤ الثاين/ينــــــــ
 األول/ كانـــــــــــــــون ٣١

    ١٩٩٤ ديسمرب
٦٦١٣    

  أيلول/ ١٤
 سبتمرب
٢٠١١  

 حملاكمــة  الدوليــة احملكمــة
 عـن  املسؤولني األشخاص

 اجلســــــيمة االنتــــــهاكات
 الــدويل اإلنســاين للقــانون

 إقلــــيم يف ارتكبــــت الـــيت 
 منــذ الســابقة يوغوســالفيا

  ١٩٩١ عام

ــالة ــة رســ  ١٣ مؤرخــ
 ٢٠١١ سـبتمرب /أيلـول 

ــة ــن موجهـ ــني مـ  األمـ
 جملـس  رئيس إىل العام
  )S/2011/566( األمن

 مـن  مقـدم  قرار مشروع
  )S/2011/569( الربتغال

ــرار     ٢٠٠٧ القــــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

٦٦٣٢  
 تشرين ١٤

 األول/
 أكتوبر
٢٠١١  

 الدوليـــة اجلنائيـــة احملكمـــة
 األشــــــــخاص حملاكمــــــــة
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ـــة اإلبـ  وغـــري اجلماعيــ
 االنتــــهاكات مــــن ذلــــك

ــيمة ــانون اجلســــــــ  للقــــــــ
 املرتكبـة  الـدويل  اإلنســاين

ـــم يف ــدا إقليــــــــــ  روانـــــــ
 الروانــــــديني واملــــــواطنني
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ــة اإلب  وغريهــا اجلماعي
ـــن ــهاكات م ــة االنت  املماثل

 الـــــــــدول أراضـــــــــي يف
 كـــانون ١ بـــني اـــــاورة

ــاير  و ١٩٩٤ الثاين/ينــــــــ
 األول/ كانـــــــــــــــون ٣١

  ١٩٩٤ ديسمرب

ــالة ــة رســ  ٣٠ مؤرخــ
 ٢٠١١ سـبتمرب /أيلول

ــة ــن موجهـ ــني مـ  األمـ
 جملـس  رئيس إىل العام
  )S/2011/609( األمن

 مـن  مقـدم  قرار مشروع
  )S/2011/636( الربتغال

ــرار     ٢٠١٣ القــــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

٦٦٧٨    
 كانون ٧

 األول/
 ديسمرب
٢٠١١  

 حملاكمــة  الدوليــة احملكمــة
 عـن  املسؤولني األشخاص

 اجلســــــيمة االنتــــــهاكات
 الــدويل اإلنســاين للقــانون

 إقلــــيم يف ارتكبــــت الـــيت 
 منــذ الســابقة يوغوســالفيا

    ١٩٩١ عام
 الدوليـــة اجلنائيـــة احملكمـــة

 األشــــــــخاص حملاكمــــــــة
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــالة ــة رســ  ١٥ مؤرخــ
ــاين تشــرين ــوفمرب/الث  ن
 إىل موجهـــــــة ٢٠١١
ــن جملـــس رئـــيس  األمـ

 احملكمــــة رئـــيس  مـــن 
ــة  ليوغوســـالفيا الدوليـ

ــابقة  الســــــــــــــــــــــــــــ
)S/2011/716(    

ــالة ــة رســ  ١٦ مؤرخــ
ــاين تشــرين ــوفمرب/الث  ن

 عشـــر الثـــامن التقريـــر
ــة ــة للمحكمـــ  الدوليـــ

ــابقة ليوغوســالفيا  الس
)S/2011/473(  

 عشـر  السادس التقرير
ــة ــة للمحكمـــ  اجلنائيـــ
ــة ــدا الدوليــــــ  لروانــــــ

)S/2011/472(  

 روانـــــــــــــدا، 
 وصـــــــــــربيا،

  وكرواتيا

ــا  رئيســــــــــــ
 احملكمــــــــتني

ــو  ندعيااملـــــ
ــان  العامــــــــــ

  لديهما

ــع  مجيـــــــــــ
ــاء  أعضــــــــ

 (ج)الـــــس
 ومجيـــــــــــع

  املدعوين
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   اجللسة
  خرىاأل وثائقال  الفرعي البند   البند  والتاريخ

   عمال دعواتال
   ٣٧ ملادةبا

 دعواتال
   عمال

 ٣٩ ملادةبا
  املتكلمون  وغريها

والتصـــــــويت القـــــــرار
-  (املؤيــــــــــــــــــــــدون

 املمتنعـون  -  املعارضون
  التصويت) عن

ــادة                 ـــة اإلبـ  وغـــري اجلماعيــ
 االنتــــهاكات مــــن ذلــــك

ــيمة ــانون اجلســــــــ  للقــــــــ
 املرتكبـة  الـدويل  اإلنســاين

ـــم يف ــدا إقليــــــــــ  روانـــــــ
 الروانــــــديني واملــــــواطنني
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ــة اإلب  وغريهــا اجلماعي
ـــن ــهاكات م ــة االنت  املماثل

 الـــــــــدول أراضـــــــــي يف
 كـــانون ١ بـــني اـــــاورة

ــاير  و ١٩٩٤ الثاين/ينــــــــ
 األول/ كانـــــــــــــــون ٣١

  ١٩٩٤ ديسمرب

 إىل موجهـــــــة ٢٠١١
ــ ــن جملـــس يسرئـ  األمـ

ــن ــ مـ ــة ةرئيسـ  احملكمـ
 لرواندا الدولية اجلنائية

)S/2011/731(  

٦٦٩٤  
 كانون ٢١

 األول/
 ديسمرب
٢٠١١  

 الدوليـــة اجلنائيـــة احملكمـــة
 األشــــــــخاص حملاكمــــــــة
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ـــة اإلبـ  وغـــري اجلماعيــ
 االنتــــهاكات مــــن ذلــــك

ــيمة ــانون اجلســــــــ  للقــــــــ
 املرتكبـة  الـدويل  اإلنســاين

ـــم يف ــدا إقليــــــــــ  روانـــــــ
 الروانــــــديني واملــــــواطنني
 أعمــــال عــــن املســــؤولني

ــادة ــة اإلب  وغريهــا اجلماعي
ـــن ــهاكات م ــة االنت  املماثل

 الـــــــــدول أراضـــــــــي يف
 كـــانون ١ بـــني اـــــاورة

ــاير الثا  و ١٩٩٤ين/ينــــــــ
 األول/ كانـــــــــــــــون ٣١

  ١٩٩٤ ديسمرب

ــالة ــة رســ  ١٦ مؤرخــ
ــاين تشــرين ــوفمرب/الث  ن
 إىل موجهـــــــة ٢٠١١
ــن جملـــس رئـــيس  األمـ

ــن ــ مـ ــة ةرئيسـ  احملكمـ
 لرواندا الدولية اجلنائية

)S/2011/731(  

 مقــدم  قــرار  مشــروع 
ــن ــال مـــــــــ  الربتغـــــــــ

)S/2011/787(  
ــالة ــة رسـ ــن موجهـ  مـ
 اجلنائية احملكمة رئيسة
 تطلب لرواندا الدولية

 عمـل  فتـرة  متديد فيها
ــاة ــني قضــــــــ  دائمــــــــ

 وخمصصــــــــــــــــــــــــني
)S/2011/780، رفق)امل  

ــالة ــة رسـ ــن موجهـ  مـ
 تطلـب  احملكمة رئيسة

 واليـة  فتـرة  متديد فيها
 القضـــــــــــاة أحـــــــــــد

 املخصصــــــــــــــــــــــني 
)S/2011/781، 
  رفق)امل

ــرار    رواندا  ٢٠٢٩ القــــــــــ
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

  
   .الدوليتني باحملكمتني املعين الرمسي غري العامل الفريق رئيس بصفته جزئيا، ببيان، النمسا ممثل أدىل  (أ)  

 لربيطانيـا  املتحـدة  واململكـة  واملكسـيك،  ولبنـان،  وفرنسـا،  وغـابون،  والصـني،  وتركيـا،  واهلرسـك،  والبوسنة والربازيل، أوغندا، املؤيدون:  (ب)  
    الروسي. االحتاد املمتنعون: واليابان؛ األمريكية، املتحدة والواليات ونيجرييا، والنمسا، الشمالية، وأيرلندا العظمى

    .الدستورية والتنمية العدل يف وزيرها بنائب ممثلة أفريقيا جنوب كانت  )ج(  

   




