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 الدورة الستون
 اللجنة اخلامسة

  من جدول األعمال١٣٥البند 
 احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عـن        متويل

االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون اإلنــساين الــدويل الــيت      
   ١٩٩١ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

 مشروع قرار مقدم من الرئيس عقب مشاورات غري رمسية  
 

حملكمـــة الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاص املـــسؤولني عـــن  عـــن أداء اتقريـــر الثـــاينال  
االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا          

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤فترة السنتني ، يف ١٩٩١السابقة منذ عام 
 

 ،إن اجلمعية العامة 

الدوليـــة حملاكمـــة  احملكمـــةأداء شأن تقريـــر الثـــاين لألمـــني العـــام بـــاليف وقـــد نظـــرت  
األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبـت يف إقلـيم               

لجنـة  ال ويف تقريـر     ،)١(٢٠٠٥-٢٠٠٤فتـرة الـسنتني      يف   ،١٩٩١يوغوسالفيا السابقة منذ عام     
 ،)٢(ذي الصلة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

تمويــل ب املتعلــق ١٩٩٣ســبتمرب / أيلــول١٤ املــؤرخ ٤٧/٢٣٥إىل قرارهــا  وإذ تــشري 
ـذا الـشأن، الـيت كـان آخرهـا          الصادرة  احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة وقراراا الالحقة       

__________ 
 )١( A/60/575. 
 )٢( A/60/591. 
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ــراران  ــؤرخ ٥٨/٢٥٥القـــ ــانون األول ٢٣ املـــ ــسمرب/كـــ ــؤرخ ٥٩/٢٧٤  و٢٠٠٣ ديـــ  املـــ
 ،٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول ٢٣

احملكمة الدولية حملاكمـة    أداء  تقــــرير الثـــــاين لألمني العــــــام بشأن      ال ب لماحتيط ع   -١ 
األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبـت يف إقلـيم               

للجنــة ا، وبتقريــر )١(٢٠٠٥-٢٠٠٤فتــرة الــسنتني  يف ،١٩٩١يوغوســالفيا الــسابقة منــذ عــام 
 ؛)٢( ذي الصلةاالستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

ــد -٢  ــشؤون     تؤي ــشارية ل ــة االست ــر اللجن ــواردة يف تقري  االســتنتاجات والتوصــيات ال
 ؛)٢(اإلدارة وامليزانية

تـسوية االعتمـاد الـذي وافقـت يف         ،  ٢٠٠٥-٢٠٠٤ بالنسبة لفترة السنتني     تقرر، -٣ 
ــا  ــى رصــده   ٥٩/٢٧٤قراره ــة احملعل ــسابقة   مليزاني ــة ليوغوســالفيا ال ــة الدولي ــغ كم ــمببل  هإمجالي
) دوالر ٢٩٨ ٤٣٧ ٠٠٠صــافيه ( دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة  ٣٢٩ ٣١٧ ٩٠٠

ــ) دوالر ٢١ ٩٦٢ ٩٠٠ صــافيه(دوالر  ٢١ ٠١٢ ٧٠٠ه  مبلــغ إمجاليــوذلــك خبــصم  صل لي
ــوع  ــاد إىل جممــ ـــ االعتمــ ــغ إمجاليـ ــافي(دوالر  ٣٠٨ ٣٠٥ ٢٠٠ همبلــ  ٢٧٦ ٤٧٤ ١٠٠ه صــ

 ).دوالر
 


