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 البنود املتعلقة ابحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة - 2٧
 واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 

 عرض عام 
تستتع ، 2013يف  2012 عتتد جمدتتس األمتتل متتا  تتني  تتامي  

مةتع تتتتة   متتتتل احملكمتتتتة الديفليتتتتة  (٨97)جدستتتتات يفاختتتتت   ستتتتة نتتتتةارات
حملاكمتتتتتة األشتتتتتداص املستتتتتؤيفلني  تتتتتل ا نتهاكتتتتتات اجلستتتتتيمة لدعتتتتتانول 
اإلنستتتتام التتتتتديفيل التتتتيت ارتكعتتتتتتت يف مندتتتتيم يوغوستتتتتالفيا الستتتتا عة موتتتتت  

يفاحملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة حملاكمتتة األشتتداص املستتتؤيفلني  1991  تتام
اجلما يتتتة يفغتتتت  ذلتتتتك متتتل ا نتهاكتتتتات اجلستتتتيمة  تتتل أ متتتتال اإلابدة 

لدعتانول اإلنستتام التديفيل املةتكعتتة يف مندتيم ريفانتتدا يفاملتواقوني الةيفانتتديني 
املسؤيفلني  ل أ مال اإلابدة اجلما ية يفغ ذا مل ا نتهاكات املماثدتة 

كتتتتتتتتتانول الثام/يوتتتتتتتتتاية   1املةتكعتتتتتتتتتة يف أراضتتتتتتتتتي التتتتتتتتتديفل اجملتتتتتتتتتايفرة  تتتتتتتتتني 
. يفختتتتتتتتالل الفتتتتتتتترتة نيتتتتتتتتد (٨9٨)1994رب كتتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتتم 31 يف

ا ستتت ةا ، تدعتتى اجملدتتس محاقتتات نصتتف ستتووية متتل جانتتب كعتتار 
املستتتؤيفلني يف احملكمتتتتني يفنظتتتة يف استتترتاتيجييت م تتتاز أ ماهلمتتتا،  دتتتى 

( ال ي قدب فيت  اجملدتس مىل 2010) 1966الوحو املعني يفيف العةار 
ائيتة الديفليتة لةيفانتتدا احملكمتة الديفليتة ليوغوستالفيا الستتا عة يفاحملكمتة اجلو

أل تتدت ا مجيتع التتدا   املمكوتة لدت جيتل ر تاز كتل أ ماهلمتا املتععيتتة 
، يفاإل تتتتتداد 2014كتتتتانول األيفل/ديستتتتتمرب   31يف مو تتتتد   يتجتتتتتايفز 

إلغالنهما يفكفالتة ا نتعتال الستدس مىل آليتة تصتةيف األ متال املتععيتة 
 لدمحكمتني اجلوائيتني.

يف تتني اجملدتتتس أينتتتا رئتتيس االليتتتة يفمتتتد يها ال تتام لفتتترتة أر تتتع  
، يف ماًل مبوجب الفصل السا ع مل امليثاق، أَذل لدعنتاة (٨99)سووات

__________ 

مبوجتتتتتب  (2012) 203٨ا ُتمتتتتتدت مجيتتتتتع العتتتتتةارات ابستتتتتتثواء العتتتتتةار  (٨97)
 مل امليثاق. الفصل السا ع 

تغ تتتتي ذتتتت ه الدراستتتتة العوتتتتود التاليتتتتة: )أ( احملكمتتتتة الديفليتتتتة ليوغوستتتتالفيا  (٨9٨)
الستتا عة؛ )ب( يفاحملكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة لةيفانتتدا؛ ) ( يفاحملكمتتة اجلوائيتتة 
الديفلية ليوغوسالفيا السا عة يفاحملكمة اجلوائية الديفلية لةيفاندا. يفلالقالع 

 العستتتمكمتتتتني، انظتتتة اجلتتتلء التاستتتع،  دتتتى مليتتتد متتتل امل دومتتتات  تتتل احمل
 را  ا. 

 2012شتتتتتتتتتتعا /فرباية  27 يف 23انظتتتتتتتتتتة تعتتتتتتتتتتادل رستتتتتتتتتتالتني متتتتتتتتتتؤرختني  (٨99)
(S/2012/112  يفS/2012/113تتني األمتتني ال تتام يفرئتت  )يس ،  دتتى التتتوايل

 .(2012) 203٨جمدس األمل؛ يفانظة أينا العةار 

كدتتتا احملكمتتتني ال متتل   تتد انعنتتاء التتدائمني يفالعنتتاة املدصصتتني يف  
 .(900)مدة يف يتهم
إحاطززززات بشزززز ن تنفيززززن اسززززرتاتيجييت اإل ززززاز وإنشززززاء آليززززة  

 تصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني، فرل أروشا
حليةال/يونيتت   7يف اإلحتاقتني نصتتف الستتوويتني املعتتدمتني يف  

يفاملتد يال ال امتتال ،  تة  الةئيستتال 2012كتانول األيفل/ديستتمرب   5 يف
لدمحكمة الديفلية ليوغوسالفيا السا عة يفاحملكمة اجلوائية الديفلية لةيفاندا، 
 دتتتتتتى التتتتتتتوايل،  دتتتتتتى اجملدتتتتتتس تعييمتتتتتتاهتم لتوفيتتتتتت  استتتتتترتاتيجييت اإل تتتتتتاز، 

ذلتتتتتتك اإلصتتتتتتالحات اإلداريتتتتتتة الةاميتتتتتتة مىل الت جيتتتتتتل رجتتتتتتةاءات  يف مبتتتتتتا
ملت دعتتة  توتتان   تتدد احملاكمتتة يفا ستتتئواف املتععيتتة يفتفتتادي الصتت وابت ا

. يفيف (901)املتتتتتتوظفني يفا ستتتتتتتعدام  ستتتتتتعب مغتتتتتتالق احملكمتتتتتتتني الوشتتتتتتيك
اإلحاقة املعدمة يف كانول األيفل/ديسمرب، أقدع كل متل رئتيس احملكمتة 
الديفليتتتتة ليوغوستتتتالفيا الستتتتا عة، التتتت ي تكدتتتتم أينتتتتا  صتتتتفت  رئتتتتيس آليتتتتة 
ام تصتتتتتتةيف األ متتتتتتال املتععيتتتتتتة لدمحكمتتتتتتتتني اجلوتتتتتتائيتني، يفاملتتتتتتد ي ال تتتتتتت

لدمحكمتتة اجلوائيتتة الديفليتتة لةيفانتتدا، متكدمتتا أينتتا  صتتفت  املتتد ي ال تتام 
لآللية، اجملدس  دى آخة املستجدات فيمتا يت دنتق ابلتحنت  لعتدء  متل 

 متتتتتتتتوز/ 1االليتتتتتتة. يفكتتتتتتتال فتتتتتتتةع أريفشتتتتتتتا متتتتتتتل االليتتتتتتتة نتتتتتتتد  تتتتتتتدأ  مدتتتتتتت  يف 
، كتتتال (2010) 1966، يف دتتتى الوحتتتو املعتتتني يف العتتتةار 2012 يوليتتت 

 مل املعةر أل يعدأ فةع االلية يف  ذاي  مد    د سوة مل ذلك. 
__________ 

 (2012) 20٨1يف  (2012) 20٨0يف  (2012) 2054العتتتتتتتةارات  (900)
. يفلالقتالع  دتتى مليتتد متل امل دومتتات  تتل اإلجتتةاء (2013) 2130يف 

 العستتتتمالتتتت ي اختتتتت ه اجملدتتتتس  رتتتتال يف يتتتتة العنتتتتاة، انظتتتتة اجلتتتتلء الةا تتتتع، 
جمدتتتس  رستتتة املت دعتتتة احكتتتام امليثتتتاق املتصتتتدة  توصتتتيات املما”دال،  أيف 

 .“األمل مىل اجلم ية ال امة

(901) S/PV.6782  رئتتتتتيس احملكمتتتتتة الديفليتتتتتة ليوغوستتتتتالفيا  7-3الصتتتتتفحات(
)رئيس احملكمة اجلوائية الديفلية لةيفانتدا(؛  10-7السا عة(؛ يفالصفحات 

)املتتتتد ي ال تتتتام لدمحكمتتتتة الديفليتتتتة ليوغوستتتتالفيا  12-10يفالصتتتتفحات 
)املتتتتتد ي ال تتتتتام لدمحكمتتتتتة اجلوائيتتتتتة  15-12الستتتتتا عة(؛ يفالصتتتتتفحات 

)رئتتتتتيس احملكمتتتتتة  9-4، الصتتتتتفحات S/PV.6880الديفليتتتتتة لةيفانتتتتتدا(؛ يف 
 10-7الديفليتتتتتتة ليوغوستتتتتتالفيا الستتتتتتا عة يفرئتتتتتتيس االليتتتتتتة(؛ يفالصتتتتتتفحات 

)املتد ي  11-10)رئيس احملكمة اجلوائية الديفلية لةيفاندا(؛ يفالصفحات 
 1٨-15ال تتام لدمحكمتتة الديفليتتة ليوغوستتالفيا الستتا عة(؛ يفالصتتفحات 

 ملد ي ال ام لدمحكمة اجلوائية الديفلية لةيفاندا يفلآللية(. )ا

https://undocs.org/ar/S/RES/2038(2012)
https://undocs.org/ar/S/2012/112
https://undocs.org/ar/S/2012/113
https://undocs.org/ar/S/RES/2038(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2054(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2080(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2081(2012)
https://undocs.org/ar/S/RES/2130(2013)
https://undocs.org/ar/S/PV.6782
https://undocs.org/ar/S/PV.6880
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يفرحنب املتكدمول  موما ابلتعدم ال ي أحةزت  احملكمتال يف  
تسةيع  مدهما  دى الةغم مل   ض ا نتكاسات يف اختاذ تتدا   متل 
أجتتتل التحنتتت  لالنتعتتتال الستتتدس مىل آليتتتة تصتتتةيف األ متتتال املتععيتتتة 

متتتتتني  دتتتتى مواصتتتتدة لدمحكمتتتتتني اجلوتتتتائيتني. يفحتتتتثن املتكدمتتتتول احملك
ت ليتتل جهود تتا متتل أجتتل العتتت يف العنتتااي امل ةيفضتتة أمامهمتتا يفكفالتتة 
التعيتتد ابستترتاتيجية اإل تتاز،  دتتى الوحتتو املوصتتوص  ديتت  يف العتتةارات 
ذات الصتتتتتدة. يفد تتتتتا م ظتتتتتم املتكدمتتتتتني التتتتتديفل األ نتتتتتاء مىل الت تتتتتايفل 

لتت يل الكامتتل متتع احملكمتتتني، يف  ستتيما فيمتتا يت دتتق اب تعتتال اهلتتار ني ا
زالتتوا قدعتتاء يفنعتتل األشتتداص التت يل  ُتةنئتتت ستتاحتهم يفاألشتتداص  متتا

ال يل أمتوا مدة  عو تهم. يفأ ةب املتكدمول أينا  ل لييدذم إلحالة 
العنتتااي مىل التتوظم العنتتائية الوقويتتة امل ويتتة، هبتتدف احلتتد متتل ممجتتايل 
 تتبء  متتتل احملكمتتتني يفت ليتتتل ستتيادة العتتتانول  دتتى الصتتت يد التتتوق . 

ل ا حتتتتتاد الةيفستتتتي أل االليتتتتة نتتتتد أُنرتتتتئت يف مقتتتتار م تتتتاي  يفذكتتتتة اثتتتت
متكوهتتتتا متتتتل العيتتتتام ا متتتتال فويتتتتة، مبتتتتا يف ذلتتتتك احملاكمتتتتات يفد تتتتايفى 
ا ستئواف، يفأكند مل جديد  لم  دده  دى الس ي مىل م از احملكمتة 

يففعتتا لدموا يتتد الوهائيتتة احملتتددة  الديفليتتة ليوغوستتالفيا الستتا عة أل ماهلتتا
، يفقدتتتتتب متتتتتل رئتتتتتيس احملكمتتتتتة أل يعتتتتتدم (2010) 1966يف العتتتتتةار 

جديف  زمويا مفصال إل از أ مال ، يعوم ا حتاد الةيفسي  دى أساست  
. يفأختتت ا، نتتتدنم اثدتتتو التتتديفل (902)ابلوظتتتة يف متديتتتد متتتدة يف يتتتة العنتتتاة

نيتتد املوانرتتة  ةيفضتتا  رتتال األ نتتاء التتيت كتتال ت ايفهنتتا متتع احملكمتتتني 
اجلهتتتتتتود التتتتتتيت  تتتتتت لتها ذتتتتتت ه التتتتتتديفل ختتتتتتالل الفتتتتتترتة املرتتتتتتمولة  تعةيتتتتتتة  

 .(903)موهما كل
 

 متديد و ية القضاة يف احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة 
، اختتتتت  اجملدتتتتتس العتتتتتةار 2012كتتتتانول األيفل/ديستتتتتمرب   17يف  
التتتتت ي متتتتتدد مبوجعتتتتت ،  متتتتتال ابلفصتتتتتل الستتتتتا ع متتتتتل  (2012) 20٨1

 ناضيا يف احملكمة الديفلية ليوغوسالفيا السا عة.  21امليثاق، مدة  مل 
يفانتعد اثل ا حتاد الةيفسي لخ  احملاكمات اليت   هناية هلا  

يف جتتتتتل احملكمتتتتتة  تتتتتل توفيتتتتت  يف يتهتتتتتا. يفأيفضتتتتتح أل يففتتتتتده امتوتتتتتع  تتتتتل 
التصتتتويت ألل انتتترتاح  دتتتده مجتتتةاء حتديتتتل مستتتتعل لانرتتت ة العانونيتتتة 

__________ 

(902) S/PV.6782 ، يف  30يف  29الصفحتالS/PV.6880  23-21الصفحات  . 

(903) S/PV.6782  35-33)كةيفاتيتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتفحات  33يف  32الصتتتتتتتفحتال 
، الصتتتفحات S/PV.6880)صتتتة يا(؛ يف  36يف  35)ريفانتتتدا(؛ يفالصتتتفحتال 

 46 ال)كةيفاتيتتتا(؛ يفالصتتتفحت 46يف  45)صتتتة يا(؛ يفالصتتتفحتال  39-44
 )ريفاندا(. 49-47)العوسوة يفاهلةسك(؛ يفالصفحات  47يف 

دتس يفاإلدارية لدمحكمة الديفليتة ليوغوستالفيا الستا عة حتىت يتتمكل اجمل
 1966متتتتل اختتتتتاذ خ تتتتتوات  مديتتتتة ملستتتتا دة احملكمتتتتتة توفيتتتت  العتتتتتةار 

. غتتتتت  أل اثدتتتتتي املمدكتتتتتة (904)مل يتتتتتدر  يف مرتتتتتةيفع العتتتتتةار (2010)
املتحتدة يفالتتو ايت املتحتتدة أيتدا اخل تتوات التتيت اختت هتا احملكمتتة  عيتتادة 

اءهتتتا يفاستتتكمال  مدهتتا استتةع متتا ميكتتل، يفأكتتدا رئيستتها لتحستتني كف
  تتد اختتتاذ  2011أل حمتتاكمتني فعتتط  جتتتتني  تتل ا تعتتا ت يف  تتام 

لل تكتتمال نعتل التتارير املستتهدف األصتدي  (2010) 1966العةار 
(905)2014كانول األيفل/ديسمرب   31يفذو 

    .                  
، اختتتتتتتتتت  اجملدتتتتتتتتتس، 2013كتتتتتتتتتانول األيفل/ديستتتتتتتتتمرب   1٨يفيف  

التتت ي  (2013) 2130مبوجتتب الفصتتتل الستتا ع متتتل امليثتتاق، العتتتةار 
ناضتتتيا يف احملكمتتتة الديفليتتتة ليوغوستتتالفيا  17متتتدد مبوجعتتت  متتتدة  متتتل 

السا عة. يفأشار اثل ا حتتاد الةيفستي مىل استتمةار املمارستة املتمثدتة يف 
لخ  احملاكمات، مبا خيالف اسرتاتيجية اخلةيف  اليت يد و مليها العةار 

يف تتدم اختتتاذ أي خ تتوات شتتامدة لتوفيتت  أحكامتت .  (2010) 1966
يفأضتتاف نتتائال مل املو تتد الوهتتائي لتحعيتتق ذتت ا اهلتتدف متتا فتتتب يؤجتتل 

، كمتتا يتنتتح يف العتتةار التت ي اختتت  2014ابستتتمةار مىل متتا   تتد  تتام 
مل يتنتتمل أي تغيتت ات  (2013) 2130اليتتوم. يفمبتتا أل نتت  العتتةار 

، فدتتم يتغتت  مونتتف  دتتده، لتت لك (2012) 20٨1مجيا يتتة موتت  العتتةار 
 .(906)امتوع يففد  دده  ل التصويت

 
 اسرتاتيجييت اإل ازتنفين  
، 2013كتتتتتانول األيفل/ديستتتتتمرب   5 حليةال/يونيتتتتت  يف 12يف  

نام الةؤساء يفاملد ول ال امول لدمحكمة الديفلية ليوغوستالفيا الستا عة 
يفاحملكمتتتتة اجلوائيتتتتة الديفليتتتتة لةيفانتتتتدا يفاالليتتتتة الديفليتتتتة لتصتتتتةيف األ متتتتال 

مجتتتةاءات املتععيتتتة لدمحكمتتتتني اجلوتتتائيتني رقتتتالع اجملدتتتس  دتتتى حالتتتة 
احملاكمة يفا ستئواف يفالتحدايت الةئيسية اليت حتول ديفل م از يف يتيت 

 .(907)احملكمتني يف دى ال مدية ا نتعالية مىل االلية
__________ 

(904) S/PV.6889 4يف  3، الصفحتال . 

 4)املمدكتتتتتتتتتتتة املتحتتتتتتتتتتتدة(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتفحة  4املةجتتتتتتتتتتتع نفستتتتتتتتتتت ، الصتتتتتتتتتتتتفحة  (905)
 املتحدة(.  )الو ايت

(906) S/PV.7088 ، 4الصفحة . 

(907) S/PV.6977 ، رئيس احملكمة الديفلية ليوغوستالفيا الستا عة  ٨-3الصفحات(
)رئتتتتتتتيس احملكمتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتة الديفليتتتتتتتة  12-٨يفرئتتتتتتتيس االليتتتتتتتة(؛ يفالصتتتتتتتفحات 

)املتتتتتتتتتتد ي ال تتتتتتتتتتام لدمحكمتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتة  14-12؛ يفالصتتتتتتتتتتفحات لةيفانتتتتتتتتتتدا(
)املتتتتتد ي ال تتتتتام لدمحكمتتتتتة  17-14ليوغوستتتتتالفيا الستتتتتا عة(؛ يفالصتتتتتفحات 
)رئتتتيس  9-4، الصتتتفحات S/PV.7073اجلوائيتتة الديفليتتتة لةيفانتتتدا يفلآلليتتة(؛ يف 

https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2081(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6782
https://undocs.org/ar/S/PV.6880
https://undocs.org/ar/S/PV.6782
https://undocs.org/ar/S/PV.6880
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2130(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/2130(2013)
https://undocs.org/ar/S/RES/2081(2012)
https://undocs.org/ar/S/PV.6889
https://undocs.org/ar/S/PV.7088
https://undocs.org/ar/S/PV.6977
https://undocs.org/ar/S/PV.7073


2013-2012ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن  
 

16-06865 184 

 

 وجتتت   تتتام  دتتتى التعتتتدم يفيف ا جتما تتتات، أثتتتإ املتكدمتتتول  
التت ي أحةزتتت  كتتل متتل احملكمتتة الديفليتتة ليوغوستتالفيا الستتا عة يفاحملكمتتة 

لةيفانتتتتتدا  رتتتتتال توفيتتتتت  استتتتترتاتيجييت اإل تتتتتاز، يفرحعتتتتتوا  اجلوائيتتتتتة الديفليتتتتتة
اب نتعال السدس مل احملكمة اجلوائية الديفلية لةيفاندا مىل االلية، فنال 
 تتتتتل نتتتتتةب ان تتتتتالق ال متتتتتل يف فتتتتتةع  ذتتتتتاي، التتتتت ي تعتتتتتةر فتحتتتتت  يف 

. يفحتتتث املتكدمتتتول متتةة أختتتةى التتتديفل األ نتتتاء 2013متوز/يوليتت   1
اجلوائيتة الديفليتة لةيفانتدا يففتةع االليتة يف امل وية  دى الت ايفل مع احملكمتة 

أريفشتتا متتل أجتتل تعتتدمي اهلتتار ني التستت ة املتععتتني مىل ال دالتتة يفاملستتا دة 
يف م تتتتادة تتتتتوقني متتتتل  ُتةنئتتتتوا أيف ننتتتتوا متتتتدة  عتتتتو تهم، اتتتتا ي تتتتترب متتتتل 

يف يتتتة احملكمتتتة. يف  تتتد  أصتتت ب التحتتتدايت التتتيت ت تتترت  حستتتل توفيتتت 
__________ 

 12-9يفرئتتتيس االليتتتة(؛ يفالصتتتفحات احملكمتتتة الديفليتتتة ليوغوستتتالفيا الستتتا عة 
)املتتتتد ي  15-13)رئتتتتيس احملكمتتتتة اجلوائيتتتتة الديفليتتتتة لةيفانتتتتدا(؛ يفالصتتتتفحات 

 1٨-15ال تتتتتتام لدمحكمتتتتتتة الديفليتتتتتتة ليوغوستتتتتتالفيا الستتتتتتا عة(؛ يفالصتتتتتتفحات 
 )املد ي ال ام لدمحكمة اجلوائية الديفلية لةيفاندا يفلآللية(. 

منتتتتي  عتتتتديل  دتتتتى منرتتتتاء احملكمتتتتة الديفليتتتتة ليوغوستتتتالفيا الستتتتا عة، 
حتتتتتد  املتكدمتتتتول أينتتتتا  تتتتل مر  احملكمتتتتتني املدصصتتتتتني يفديفره يف 

التتتة اجلوائيتتتة الديفليتتتة يفالعتتتانول اإلنستتتام التتتديفيل، الدتتت يل الوهتتتو  ابل د
توحيتتتتد ا رنرتتتتاء احملكمتتتتة اجلوائيتتتتة الديفليتتتتة. يفأ تتتتةب اثتتتتل ا حتتتتتاد  مت

الةيفستتتتتي  تتتتتل خيعتتتتتة أمدتتتتت  مزاء التتتتتتاخ ات األختتتتت ة يف صتتتتتديفر حكتتتتتم 
ا ستئواف الوهائي  ل احملكمتة اجلوائيتة الديفليتة لةيفانتدا، يفنتال منت  متع 

ة يف  ذتتتاي، ستتُي ةف  متتا نةيتتتب متتا مذا كتتال  متتتل افتتتتاح فتتةع االليتت
احملكمتتتني مراث مععتتو  لتتدى اجملتمتتع التتديفيل استتةه. يفأ تتةب  تتل لييتتده 
لدمرتتةيفع التتتوافعي إل تتاز أ متتال احملكمتتتني يفلومتتوذ  االليتتة اب تعارذتتا 
جهازا يتمتتع  و يتة ننتائية يفديفرة حيتاة حمتديفدتني،  دتى الوحتو التوارد 

 .(90٨)(2010) 1966يف العةار 
__________ 

(90٨) S/PV.6977،  29الصفحة . 

  
 اجللسات: البنود املتعلقة ابحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواند

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  مالً  الد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6726 

 شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعا / 29
                                                                                     2012 فرباية

 2012شتتتتعا /فرباية  23رستتتالة مؤرختتتتة 
موجهة مل األمني ال ام مىل رئيس جمدتس 

 ( S/2012/112األمل )
 2012شتتتتعا /فرباية  27رستتتالة مؤرختتتتة 

موجهة مىل األمني ال ام مل رئيس جمدتس 
                                                                            (S/2012/113األمل )

مرتتةيفع نتتةار معتتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتل غواتيمتتتتتتتتتتتتتتتتا  

(S/2012/115) 

   (2012) 203٨العةار    
15-0-0 

S/PV.6782 
 حليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةال/ 6

 2012 يوني 

 2012أاير/متتتتتتتتايو  23رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
موجهة مىل رئيس جمدس األمل مل رئتيس 
احملكمتتتتتتة الديفليتتتتتتة ليوغوستتتتتتالفيا الستتتتتتا عة 

(S/2012/354) 
 2012أاير/متتتتتتتتايو  22رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 

موجهة مىل رئيس جمدس األمل مل رئتيس 
احملكمتتتتتتتتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتتتتة لةيفانتتتتتتتتتتتتتتدا 

(S/2012/349) 

ريفانتتتتتدا يفصتتتتتة يا  
 يفكةيفاتيا

رئيستتتتتتتتتتتا احملكمتتتتتتتتتتتة 
الديفليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
ليوغوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالفيا 

يفاحملكمتتتتة  الستتتا عة
اجلوائيتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتة 
لةيفانتتدا يفمتتتد يا ا 

 ال امال

مجيع أ ناء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املد ويل

 

S/PV.6794 
 حليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةال/ 29
 2012 يوني 

 2012أاير/متتتتتتتتايو  22رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
س موجهة مىل رئيس جمدس األمل مل رئتي

احملكمتتتتتتتتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتتتتة لةيفانتتتتتتتتتتتتتتدا 
(S/2012/349) 

 2012يونيتتت   حليتتتةال/ 1رستتتالة مؤرختتتة 
موجهة مل األمني ال ام مىل رئيس جمدتس 

 (S/2012/392األمل )

مرتتةيفع نتتةار معتتتدم 
تيمتتتتتتتتتتتتتتتتا  متتتتتتتتتتتتتتتل غوا

(S/2012/491) 

   (2012) 2054العةار    
)اخُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

 مبوجب الفصل السا ع(

S.PV.6880 
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  5

                                                                2012ديسمرب 

تعةية احملكمة الديفلية ليوغسالفيا السا عة 
(S/2012/592) 

لةيفانتتتتتدا تعةيتتتتتة احملكمتتتتتة اجلوائيتتتتتة الديفليتتتتتة 
(S/2012/594) 

العوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة  
يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك 
يفريفانتتدا يفصتتة يا 

 يفكةيفاتيا

الةؤستتتاء يفاملتتتد ول 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامول 
لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 
يفاالليتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتة 
لتصةيف األ متال 

مجيع أ ناء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املد ويل
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https://undocs.org/ar/S/PV.6977
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https://undocs.org/ar/S/RES/2054(2012)
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https://undocs.org/ar/S/2012/594
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  جملس األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

185 16-06865 

 

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  مالً  الد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

الثتتتتام/نوفمرب  ترتتتتةيل 14رستتتتالة مؤرختتتتة        
موجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل  2012

مل رئيس احملكمة اجلوائية الديفليتة لةيفانتدا 
(S/2012/836) 

الثتتتتام/نوفمرب  ةيلترتتتت 16رستتتتالة مؤرختتتتة 
موجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل  2012

متتتل رئتتتيس احملكمتتتة الديفليتتتة ليوغوستتتالفيا 
 ( S/2012/847السا عة )

ترتتتتةيل الثتتتتام/نوفمرب  16رستتتتالة مؤرختتتتة 
موجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل  2012

متتتتتتتتل رئتتتتتتتتتيس االليتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتة لتصتتتتتتتتتةيف 
متتتال املتععيتتتة لدمحكمتتتتني اجلوتتتائيتني األ 
(S/2012/849) 

املتععيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 

 اجلوائيتني

S/PV.6885  
 كتتتتتتتتانول األيفل/  12

                                           2012ديسمرب 

تعةيتتتتتة احملكمتتتتتة اجلوائيتتتتتة الديفليتتتتتة لةيفانتتتتتدا 
(S/2012/594) 

الثتتتتام/نوفمرب  ترتتتتةيل 14رستتتتالة مؤرختتتتة 
موجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل  2012

مل رئيس احملكمة اجلوائية الديفليتة لةيفانتدا 
(S/2012/836) 

ترتتتتةيل الثتتتتام/نوفمرب  16رستتتتالة مؤرختتتتة 
موجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل  2012

متتتتتتتتل رئتتتتتتتتتيس االليتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتة لتصتتتتتتتتتةيف 
األ متتتال املتععيتتتة لدمحكمتتتتني اجلوتتتائيتني 

(S/2012/849) 

مرتتةيفع نتتةار معتتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتل غواتيمتتتتتتتتتتتتتتتتا  

(S/2012/916) 

   (2012) 20٨0العةار    
)اخُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   15-0-0

 مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.6889  
كتتتتتتتتانول األيفل/   17

                                           2012ديسمرب 

الديفلية ليوغسالفيا السا عة تعةية احملكمة 
(S/2012/592) 

الثتتتتام/نوفمرب  ترتتتتةيل 16رستتتتالة مؤرختتتتة 
موجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل  2012

متتتل رئتتتيس احملكمتتتة الديفليتتتة ليوغوستتتالفيا 
 (S/2012/847السا عة )

ترتتتتةيل الثتتتتام/نوفمرب  16رستتتتالة مؤرختتتتة 
موجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل  2012

متتتتتتتتل رئتتتتتتتتتيس االليتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتة لتصتتتتتتتتتةيف 
األ متتتال املتععيتتتة لدمحكمتتتتني اجلوتتتائيتني 

(S/2012/849) 

مرتتةيفع نتتةار معتتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتل غواتيمتتتتتتتتتتتتتتتتا  

(S/2012/927) 

ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد   
الةيفستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي 
يفاملمدكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
املتحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة 
يفالتتتتتتتتتتتتتتتو ايت 

 املتحدة

   (2012) 20٨1العةار 
)اخُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   )أ(14-0-1

 مبوجب الفصل السا ع(

S/PV.6977 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتت   12

2013                                           

 2013أاير/متتتتتتتتايو  23رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 
موجهة مىل رئيس جمدس األمل مل رئتيس 
احملكمتتتتتتة الديفليتتتتتتة ليوغوستتتتتتالفيا الستتتتتتا عة 

(S/2013/308) 
 2013أاير/متتتتتتتتايو  23رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة 

موجهة مىل رئيس جمدس األمل مل رئتيس 
االليتتة الديفليتتة لتصتتتةيف األ متتال املتععيتتتة 

 (S/2013/309لدمحكمتني اجلوائيتني )
 2013أاير/متتتتتتتتايو  23 رستتتتتتتتالة مؤرختتتتتتتتة

موجهة مىل رئيس جمدس األمل مل رئتيس 
احملكمتتتتتتتتتتتتتتة اجلوائيتتتتتتتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتتتتتتة لةيفانتتتتتتتتتتتتتتدا 

(S/2013/310) 

العوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة  
يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك 

يفكةيفاتيتتتتا  يفصتتتتة يا
 )ب(يفليدتورتايل

 يفذولودا

الةؤستتتاء يفاملتتتد ول 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامول 
لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 
يفلآلليتتتتتتتة، يفرئتتتتتتتيس 
يففتتتتتتتتتتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد 
األيفريف  لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدى 

 األمم املتحدة

مجيع أ ناء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 ) (املد ويل
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  مالً  الد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.7073 

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتانول األيفل/  5
 2013ديسمرب 

تعةيتتتتتة احملكمتتتتتة اجلوائيتتتتتة الديفليتتتتتة لةيفانتتتتتدا 
(S/2013/460 ) 

تعةية احملكمة الديفلية ليوغسالفيا السا عة 
(S/2013/463) 

الثتتتتام/نوفمرب  ترتتتتةيل 13رستتتتالة مؤرختتتتة 
رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل  موجهتتتة مىل 2013

مل رئيس احملكمة اجلوائية الديفليتة لةيفانتدا 
(S/2013/663 ) 

الثتتتتام/نوفمرب  ترتتتتةيل 1٨رستتتتالة مؤرختتتتة 
موجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل  2013

متتتل رئتتتيس احملكمتتتة الديفليتتتة ليوغوستتتالفيا 
 ( S/2013/678السا عة )

الثتتتتام/نوفمرب  ترتتتتةيل 1٨رستتتتالة مؤرختتتتة 
موجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل  2013

متتتتتتتتل رئتتتتتتتتتيس االليتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتة لتصتتتتتتتتتةيف 
األ متتتال املتععيتتتة لدمحكمتتتتني اجلوتتتائيتني 

(S/2013/679) 

العوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوة  
يفاهلةستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك 
 يفصة يا يفكةيفاتيا

الةؤستتتاء يفاملتتتد ول 
ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامول 
لدمحكمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتني 

 يفااللية

مجيع أ ناء 
اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس، 
يفمجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 

 املد ويل

 

S/PV.7088 
 كتتتتتتتتانول األيفل/  1٨

                                           2013ديسمرب 

تعةية احملكمة الديفلية ليوغسالفيا السا عة 
(S/2013/463) 

الثتتتتام/نوفمرب  ترتتتتةيل 1٨رستتتتالة مؤرختتتتة 
موجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل  2013

متتتل رئتتتيس احملكمتتتة الديفليتتتة ليوغوستتتالفيا 
 (S/2013/678السا عة )

الثتتتتام/نوفمرب  ترتتتتةيل 1٨رستتتتالة مؤرختتتتة 
موجهتتتة مىل رئتتتيس جمدتتتس األمتتتل  2013
رئتتتتتتتتتيس االليتتتتتتتتة الديفليتتتتتتتتتة لتصتتتتتتتتتةيف  متتتتتتتتل

األ متتتال املتععيتتتة لدمحكمتتتتني اجلوتتتائيتني 
(S/2013/679) 

مرتتةيفع نتتةار معتتتدم 
متتتتتتتتتتتتتتتل غواتيمتتتتتتتتتتتتتتتتا  

(S/2013/746) 

ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد   
 الةيفسي

   (2013) 2130العةار 
)اختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   )د(14-0-1

 مبوجب الفصل السا ع(

 
يفالتتو ايت  : أذر يجتتال يفأملانيتتا يفابكستتتال يفالربتغتتال يفتوغتتو يفجوتتوب أفةيعيتتا يفالصتتني يفغواتيمتتا  يففةنستتا يفكولومعيتتا يفاملغتتةب يفاهلوتتد يفاملمدكتتة املتحتتدةاملؤيتتديفل )أ( 

 ؛ةاملتحد
 : ا حتاد الةيفسي.املمتو ول  ل التصويت  

ليرتتيت يفاجلعتتل  -يةلوتتدا يفاب تتوا غيويتتا اجلديتتدة يف دجيكتتا يفالعوستتوة يفاهلةستتك يف تت يف يفتيمتتورأتكدنتتم اثنتتل ليدتورتتتايل ابستتم األردل يفمستتتونيا يفألعانيتتا يفأيفريفغتتواي يف  )ب( 
 الوةيفي  يفالومسا يفذوغاراي يفذولودا.األسود يفسدوفيويا يفالسويد يفسويسةا يفشيدي يففودودا يفكةيفاتيا يفكوستاريكا يف 

 .مثنل صة يا يفزية ال دل يفاإلدارة ال امة فيها ) ( 
حتتتدة : أذر يجتتتال يفاألرجوتتتتني يفأستتترتاليا يفابكستتتتال يفتوغتتتو يفمجهوريتتتة كتتتوراي يفريفانتتتدا يفالصتتتني يفغواتيمتتتا  يففةنستتتا يفلكستتتمربغ يفاملغتتتةب يفاملمدكتتتة املتاملؤيتتتديفل )د( 

 يفالو ايت املتحدة؛
 : ا حتاد الةيفسي. ل التصويتاملمتو ول   
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