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     األعمالجدول
احملكمــة الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املــسؤولني عــن االنتــهاكات اجلــسيمة للقــانون اإلنــساين     

  ١٩٩١الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
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ذلـك  احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغـري                 
ــواطنني         ــدا، وامل ــيم روان ــة يف إقل ــدويل، املرتكب ــساين ال ــانون اإلن ــهاكات اجلــسيمة للق ــن االنت م
الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية، وغريها مـن االنتـهاكات املماثلـة املرتكبـة يف                

/  كـــــانون األول٣١ و ١٩٩٤ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين١أراضــــي الـــــدول اجملـــــاورة، بـــــني  
  ١٩٩٤ ديسمرب

 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن      ٢٠٠٨نـوفمرب  / تشرين الثـاين ٢١رسالة مؤرخة    
رئيس احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقـانون           

ــام      ــذ عـ ــسابقة منـ ــالفيا الـ ــيم يوغوسـ ــدويل الـــيت ارتكبـــت يف إقلـ ــساين الـ  ١٩٩١اإلنـ
)S/2008/729 (  
 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن      ٢٠٠٨نـوفمرب  /الثـاين  تشرين ٢١رسالة مؤرخة    

ــادة         ــسؤولني عــن أعمــال اإلب ــة األشــخاص امل ــة حملاكم ــة الدولي ــة اجلنائي ــيس احملكم رئ
اجلماعية وغري ذلـك مـن االنتـهاكات اجلـسيمة للقـانون اإلنـساين الـدويل، املرتكبـة يف                   

بـادة اجلماعيـة، وغريهـا      إقليم رواندا، واملـواطنني الروانـديني املـسؤولني عـن أعمـال اإل            
ينـاير  / كـانون الثـاين   ١من االنتهاكات املماثلة املرتبكة يف أراضـي الـدول اجملـاورة بـني              

  )S/2008/726 (١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٣١ و ١٩٩٤
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  .٢٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
 إقرار جدول األعمال

  .أُقر جدول األعمال 
ــس   ا ــخاص املــ ــة األشــ ــة حملاكمــ ــة الدوليــ ــن حملكمــ ؤولني عــ

الدويل اليت ارتكبـت   االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين
  ١٩٩١يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

حملكمة اجلنائية الدوليـة حملاكمـة األشـخاص املـسؤولني عـن            ا
ــة  ــادة اجلماعيـ ــال اإلبـ ــهاكات    أعمـ ــن االنتـ ــري ذلـــك مـ وغـ

 وانـدا اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقلـيم ر 

واملواطنني الروانديني املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية 
املماثلـة املرتكبـة يف أراضـي الـدول      وغريها من االنتـهاكات 

كــانون  ٣١ و ١٩٩٤ينــاير / كــانون الثــاين١اجملــاورة بــني 
 ١٩٩٤ديسمرب /األول

 ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢١رســالة مؤرخــة   
رئـيس احملكمـة الدوليـة      موجهة إىل رئيس جملس األمـن مـن         

ــهاكات اجلــسيمة      ــسؤولني عــن االنت ــة األشــخاص امل حملاكم
للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم يوغوسـالفيا         

  )S/2008/729 (١٩٩١السابقة منذ عام 
 موجهــة ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢١رســالة مؤرخــة 

ة إىل رئيس جملس األمن مـن رئـيس احملكمـة اجلنائيـة الدوليـ             
حملاكمــة األشــخاص املــسؤولني عــن أعمــال اإلبــادة لروانــدا 
ــة ــانون      اجلماعي ــهاكات اجلــسيمة للق ــن االنت ــك م وغــري ذل

واملـــواطنني  اإلنـــساين الـــدويل املرتكبـــة يف إقلـــيم روانـــدا    
الروانديني املسؤولني عـن أعمـال اإلبـادة اجلماعيـة وغريهـا            

اورة املماثلـة املرتكبـة يف أراضـي الـدول اجملـ      من االنتهاكات
ــني  ــاين ١بـــ ــانون الثـــ ــاير / كـــ ــانون  ٣١ و ١٩٩٤ينـــ كـــ
  )S/2008/726 (١٩٩٤ديسمرب /األول

أود أن أبلغ اجمللس بأنين     ): تكلم باإلنكليزية  (الرئيس  
تلقيت رسـائل مـن ممثلـي البوسـنة واهلرسـك وروانـدا وصـربيا               
وكينيـــا يطلبـــون فيهـــا دعـــوهتم لالشـــتراك يف النظـــر يف البنـــد  

وجريا علـى املمارسـة املتبعـة       . ل اجمللس املدرج يف جدول أعما   
أعتزم، مبوافقة اجمللـس، دعـوة هـؤالء املمـثلني إىل االشـتراك يف              
النظــر يف البنــد، دون أن يكــون هلــم احلــق يف التــصويت، وفقــاً 

ــادة    ــاق واملـ ــصلة مـــن امليثـ ــام ذات الـ ــام ٣٧لألحكـ ــن النظـ  مـ
  . الداخلي املؤقت للمجلس

  .لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك  
اسم اجمللـس، أود أن أرحـب مبعـايل الـسيد ثارسـيس             ب  

  .كاروغاراما، وزير العدل واملدعي العام يف رواندا
بناء على دعوة من الرئيس، شغل الـسيد كاروغارامـا            

املقعــد املخــصص لــه يف قاعــة اجمللــس؛ وشــغل ممثلــو   ) روانــدا(
البلدان األخرى اآلنفـة الـذكر املقاعـد املخصـصة هلـم يف قاعـة               

  .اجمللس
وفقــا للتفــاهم الــذي   ): تكلــم باإلنكليزيــة  (الــرئيس  

توصــل إليــه اجمللــس يف مــشاوراته الــسابقة، ســأعترب أن جملــس   
 مـن نظامـه     ٣٩األمن يوافق على توجيـه دعـوة مبوجـب املـادة            

ــيس      ــسون، رئـ ــك روبنـ ــي باتريـ ــت إىل القاضـ ــداخلي املؤقـ الـ
س احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛ والقاضي دينـي  

بايرون، رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا؛ والسيد سـريج         
برامريتز، املدعي العام للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا          
السابقة؛ والسيد حسن جالو، املدعي العام للمحكمـة اجلنائيـة          

  .الدولية لرواندا
  .تقرر ذلك  
يبـدأ جملـس األمـن اآلن       ): تكلـم باإلنكليزيـة    (الرئيس  

وجيتمـع اجمللـس وفقـا      . ره يف البند املدرج يف جدول أعمالـه       نظ
  . للتفاهم الذي مت التوصل إليه يف مشاوراته السابقة
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الوثيقـة  : معروض علـى أعـضاء اجمللـس الوثـائق التاليـة            
S/2008/729    تــــشرين ٢١، وتتـــضمن نـــص رســــالة مؤرخـــة 

ــاين ــوفمرب /الث ــن     ٢٠٠٨ن ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ  موجه
 اجلنائية الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة؛ والوثيقـة          رئيس احملكمة 

S/2008/726    تــــشرين ٢١، وتتـــضمن نـــص رســــالة مؤرخـــة 
ــاين ــوفمرب /الث ــن     ٢٠٠٨ن ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ  موجه

، S/2008/515رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لروانـدا؛ والوثيقـة         
وتتــضمن مــذكرة مــن األمــني العــام حييــل هبــا التقريــر الــسنوي  

مس عشر للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الـسابقة؛        اخلا
، وتتضمن مذكرة من األمني العـام حييـل         S/2008/514والوثيقة  

ــة      ــة اجلنائيــ ــشر للمحكمــ ــث عــ ــسنوي الثالــ ــر الــ ــا التقريــ هبــ
  .لرواندا الدولية

يف هــذه اجللــسة، يــستمع جملــس األمــن إىل إحاطــات     
 ليوغوســـالفيا إعالميـــة مـــن رئـــيس احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة 

الــسابقة، ومــن رئــيس احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا، ومــن  
املدعني العامني للمحكمـتني اجلنـائيتني الـدوليتني ليوغوسـالفيا          

  .السابقة ولرواندا
أعطي الكلمة اآلن للقاضي باتريك روبنسون، رئـيس          

  .احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
يـشرفين حقـا    ): كلم باإلنكليزية ت (القاضي روبنسون   

أن أخاطب هذه اهليئة املوقرة ألول مرة بصفيت رئيس احملكمـة           
سـيدي الـرئيس، امسحـوا    . اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

ــن،      ــس األمـ ــة جملـ ــوليكم رئاسـ ــى تـ ــئكم علـ ــضا أن أهنـ يل أيـ
ويــشرفين بــشكل خــاص أن أخاطــب اجمللــس أثنــاء واليــتكم،   

  .مل احملكمة بالنسبة لبلدكمبالنظر إىل أمهية ع
ــرة        ــذ الفتـ ــّد منـ ــّد وجـ ــل بكـ ــة العمـ ــلت احملكمـ واصـ

ونتيجـة لـذلك، حنـن اآلن علـى         . املستعَرضة يف التقرير الـسابق    
لكننـا واجهنـا تـأخريات نامجـة عـن عـدد            . وشك إجناز واليتنـا   

أوالً، تـأخريات   . من الظروف اخلارجـة عـن سـيطرتنا املباشـرة         

يجـة التـأخر يف إلقـاء القـبض علـى      حدثت، وأخرى متوقَّعة، نت   
ويف هذا الصدد، أشري إىل قـضية سـتويان جوبليـانني،      . الفارِّين

وهو فارٌُّ أُلقي القبض عليه مؤخرا، وقد ارتئـي أنـه مـن املالئـم               
ومـع أنـه كـان لـضم        . ضّم قضيته إىل قضية ميتشو سـتانيزيتش      

هاتني القضيتني أثر إجيايب على خفض تكاليف مكافحة قـضية          
ــه أخَّــر أيــضا البــدء مبحاكمــة    جوب ــانني بــشكل منفــصل، فإن لي

ســتانيزيتش، الــيت كانــت جــاهزة لإلجــراءات القــضائية لــدى    
  . إلقاء القبض على جوبليانني

واملثال اآلخر هو قضية فالستيمري دورديفيتش، الـذي          
كــان ال يــزال فــارَّا حــني بــدأت احملاكمــة املتعــددة املتــهمني        

ــام   ــوفيتش عــ ــى   و. ٢٠٠٦مليلوتينــ ــبض علــ ــاء القــ ــو مت إلقــ لــ
ــع     ــه مـ ــراء حماكمتـ ــن إجـ ــر ألمكـ ــتش يف وقـــت مبكـ دورديفيـ

أمـــا اآلن، فيجـــب أن حيـــاكم . املتـــهمني الـــستة الـــشركاء لـــه
مبفــرده، وســيكون مــن الــضروري اســتدعاء عــشرات الــشهود  

ــضيته    ــاداهتم جمــدداً يف ق ــدمي إف ــة لتق ــى أســاس  . إىل احملكم وعل
توقــــع أن تبــــدأ  اخلطــــوات الــــيت اختــــذهتا احملكمــــة، مــــن امل    

ــة يف موعــــــد أقــــــصاه   هــــــذه ــانون ١٦ أو ١٥احملاكمــــ  كــــ
  .٢٠٠٨ديسمرب /األول

إذا أُلقــي القــبض علــى مالديــتش اآلن، فمــن املمكــن     
ضــم قــضيته إىل قــضية كــراديتش؛ ولكــن هــذا الــضم ســيؤخر  
عمليــاً البــدء مبحاكمــة كــراديتش، اجلــاهزة حاليــاً لإلجــراءات  

ري يف إلقـاء القـبض      ومن جهـة أخـرى، فـإن أي تـأخ         . القضائية
  .على مالديتش يرجَّح أن يؤدي إىل إجراء حماكمات منفصلة

أما قضية غوران هادزيتش، الفـار البـاقي اآلخـر، فلـن            
ومــن املهــم للمجلــس أن . ميكــن ضــّمها إىل أيــة قــضية أخــرى 

ــه اآلن، الســتطاعت احملكمــة     ــو أُلقــي القــبض علي ــه ل يــدرك أن
على حماكمـة متـهم رفيـع       تفادي احلاجة إىل االحتفاظ بالقدرة      
وجيـب علـيَّ أن أؤكـد       . املستوى بآليـة معاجلـة املـسائل املتبقيـة        

ــات       ــأخر يف عملي ــر الت ــن أث ــل م ــي التقلي ــه ال ينبغ للمجلــس أن
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ــام     ــة بانتظ ــال احملكم ــى أعم ــاّرين عل ــال الف ــذا، أحــث  . اعتق ل
اجملتمع الدويل علـى تركيـز جهـوده لـضمان االعتقـال الفـوري        

عتبـــاره مـــسألة عاجلـــة، عمـــالً بالتزامـــات للفـــارين املتـــبقّني با
ــادة   ــدول مبوجــب امل .  مــن النظــام األساســي للمحكمــة  ٢٩ال

فيجــب علــى اجملتمــع الــدويل أن يــدرك املخــاطر الــيت يواجههــا 
القــضاء الــدويل إذا مل يــتم اعتقــال هــؤالء الفــارين ومل يــساقوا  

  . العدالة إىل
إن التـــأخريات األخـــرى يف احملاكمـــات نتجـــت عـــن    

ومــــن األمثلـــة علـــى ذلـــك قــــضية    . غـــري منظـــورة  ظـــروف  
ميلوتينـــوفيتش، الـــذي كـــان مـــن املقـــرر حماكمتـــه مبـــدئيا يف   

فربايـر  /، ولكنه سـيحاكَم اآلن يف شـباط       ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
ومع أن مـن املؤسـف أال نـتمكن مـن إصـدار احلكـم               . ٢٠٠٩

يف هــذه القــضية يف املوعــد احملــدد، فإنــه ينبغــي أال يغيــب عــن   
دير مدة احملاكمة، مبا يف ذلك إصدار احلكـم، هـو           البال بأن تق  

وقد أظهرت مشاورايت مع القاضـي الـذي        . فّن أكثر منه علماً   
يـرأس تلـك القـضية املتعــددة املتـهمني بالـذات أن التـأخري جنــم       
عن صعوبة املسائل اليت ال بّد من حلها، وعن الشاغل مـن أن              

ــة احملاكمــة     ــداوالت ســيؤثر علــى عدال ــرية امل ــسريع وت ــد . ت وق
نتجـــت الـــوترية الـــسريعة عـــن متطلبـــات اســـتراتيجية اإلجنـــاز  

فاستراتيجية اإلجناز، إذ تتطلـب مـن احملكمـة         . اخلاصة باحملكمة 
أن تنجز قضاياها بأسرع وقت ممكن، فإهنا ال تتوقـع التـضحية         

ويف هــذا الــصدد، . مببــادئ احملاكمــة العادلــة وحبقــوق املتــهمني
لـــى مـــنح التمديـــد    أود أن أشـــكر أعـــضاء جملـــس األمـــن ع    

  ). ٢٠٠٨ (١٨٠٠ للقرار
مع أن التأخريات النامجة عن هذه املسائل تبعث علـى            

القلــق، مــن املهــم أن نتــذكر اإلجنــازات البــارزة هلــذه احملكمــة   
حــىت اآلن، الــيت تتجــاوز، إىل حــد بعيــد، إجنــازات أيــة حمكمــة 
دولية أو خمتلطة أخرى، سواء من حيـث عـدد املتـهمني الـذين              

متــهم أو مــن حيــث مــسامهتها يف تطــوير القــانون  جــرت حماك
 متـهماً، أُجنـزت إجـراءات       ١٦١فمـن جممـوع     . اجلنائي الدويل 

وإذا أخــذنا يف االعتبــار .  متــهما بــشكل كامــل١١٦حماكمــة 
مــدى تعقيــد قــضايانا، واتــساع حجــم لــوائح االهتــام، والعــدد  
الكبري من الضحايا والشهود، يصبح إجناز هذا العـدد الـضخم           

قـضايا، منـذ أن أنـشأ جملـس األمـن هـذه احملكمـة، دلـيالً         مـن ال 
واضحا على كفاءة إجراءات احملكمة والتزامهـا الثابـت بإجنـاز           

ويف هذه املرحلـة، مل يبـق أمامنـا سـوى مخـس قـضايا               . واليتها
ــي       ــأخرة، وهـ ــاالت متـ ــشمل اعتقـ ــها تـ ــع منـ ــا، أربـ ــدء هبـ للبـ
ــانني      ــتش وجوبليـــ ــوليمري ودورديفيـــ ــضايا تـــ ــد، قـــ بالتحديـــ

والقــــضية اخلامــــسة، هــــي قــــضية ســــتانيزيتش  . اديتشوكــــر
ــحة    ــدهور صـــ ــأخرت بـــــسبب تـــ ــيماتوفيتش، الـــــيت تـــ وســـ

  .املتهَمني أحد
ــا ســبع       علــى صــعيد األنــشطة القــضائية، ُنجــري حالي

حماكمات متزامنة يف الدوائر الثالث حملكمتنا، بينما مـن املقـرر     
ــتش، يف    ــة دورديفيـ ــة، وهـــي حماكمـ ــة الثامنـ  ١٥بـــدء احملاكمـ

وتـــشمل هـــذه احملاكمـــات   . ديـــسمرب/كـــانون األول ١٦ أو
ــا يف   ٢٧جمموعــه  مــا  متــهماً، فيمــا ُيتوقَّــع إصــدار احلكــم قريب

  . قضية ميلوتينوفيتش، اليت تضم ستة متهمني
كما يبّين التقرير بالتفصيل، واصلت احملكمـة البحـث           

ــسريع       ــاز الــ ــضمان اإلجنــ ــدة لــ ــول جديــ ــن حلــ ــتباقياً عــ اســ
فعلـى  . ل للمعايري الالزمة للعملية   للمحاكمات باالمتثال الكام  

ــت      ــة يف توقيـ ــسحة الزمنيـ ــن الفـ ــتفادة مـ ــال، لالسـ ــبيل املثـ سـ
احملاكمــــة بعــــد تأجيــــل املــــداوالت يف قــــضية ســــتانيزيتش      

، بــدأنا حماكمــة لــوكيتش ٢٠٠٨مــايو /وســيماتوفيتش يف أيــار
ولوكيتش بدالً منها بعد مهلـة قـصرية جـدا، وإنـين إضـافة إىل               

تــوىل رئاســة مــداوالت هــذه القــضية   كــوين رئــيس احملكمــة، أ 
  . بشكل استثنائي

إن كفــاءة مــداوالت احملكمــة الدوليــة تعــود أيــضا إىل    
فجلـــسات . االلتـــزام الثابـــت مـــن جانـــب قـــضاهتا وموظفيهـــا

 ١٠/٧ صـباحاً حـىت الـساعة        ٣٠/٨احملكمة جتري من الساعة     
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ويف هذا الصدد، أود أن أنـّوه تنويهـاً خاصـا بالتـضحية             . مساء
ائية اليت يقوم هبا بعض القضاة، الذين يـضطرون للعمـل           االستثن

ــات     ــة متطلبــــ ــد لتلبيــــ ــت واحــــ ــا يف وقــــ ــضيتني معــــ يف قــــ
ولكــن . وهــؤالء عــادة قــضاة خمصــصون  .اإلجنــاز اســتراتيجية

يوجد قاض دائم واحد يتـرأس قـضيتني معقـدتني للغايـة يف آن              
ــن     . واحــد ــضية واحــدة م ــضاة للنظــر يف ق وجيلــس هــؤالء الق

، وبعــد ذلــك جيلــسون يف ٤٥/١٣  الــساعة إىل٣٠/٨الــساعة 
 ولـديهم  ٠٠/١٩ إىل الـساعة    ١٥/١٤قضية ثانية مـن الـساعة       

ــصف ســاعة       ــن ن ــل م ــداء أق ــام الغ ــاول طع ــرا . فرصــة لتن ونظ
ــتعني إكمــال      ــيت يقــضوهنا يف احملكمــة، ي ــة ال ــساعات الطويل لل
ــساء     ــأخرة مـــن املـ ــاعة متـ ــال القـــضائية األخـــرى يف سـ األعمـ

ــة األســـ  ــة هنايـ ــرا  . بوعوخـــالل عطلـ فـــضال عـــن ذلـــك، ونظـ
للساعات الطويلة اليت جيلسها القضاة يف احملكمة، ال تبقى هلـم           
سوى فرصة ضئيلة، إن وجـدت، لقـضاء حاجـاهتم الشخـصية            

والتـأثري العـام علـى القـضاة النـاتج عـن            . خالل ساعات النـهار   
قضاء ما يقـارب عـشر سـاعات يوميـا يف احملكمـة يـسبب هلـم                 

ــاء، ول  كــن هــؤالء القــضاة، ومــن ســبقوهم،   الكــثري مــن األعب
حتملوا تلك املسؤولية مبهنية ومحاس وجيب االعتـراف الكامـل          

  .بالتزامهم الذي جيسد تفانيا الفتا يف عمل احملكمة
ويعمل قضاة آخرون بنشاط على إكمال احملاكمـة يف           

ــداد       ــه يف اإلع ــت ذات ــا ينخرطــون يف الوق ــضية واحــدة، بينم ق
ــزامهم  ويــدلل عــبء عملــه . لقــضية أخــرى م الــشاق علــى الت

ويتحمـل اجملتمـع الـدويل     . بالوفاء بأهـداف اسـتراتيجية اإلجنـاز      
دينا كبريا هلؤالء القـضاة وملـوظفيهم، الـذي يـضعون بوضـوح             
احتياجــات احملكمــة الدوليــة ومتطلبــات اســتراتيجية اإلجنــاز يف 
مرتبة أعلى بكثري من احتياجات راحتهم وحقهـم يف سـاعات           

  .عمل معقولة
ــ   ــاءة ال نظـــري هلـــا يف ســـري  ويف حـ ني أننـــا حققنـــا كفـ

اإلجــراءات، فــإن تلــك النتــائج ال ميكــن احملافظــة عليهــا بــدون  
ــذا      ــيني، وهـ ــاملوظفني األساسـ ــاظ بـ ــتباقية لالحتفـ ــة اسـ سياسـ

إن األمثلــة الــيت قدمتــها للتــو لعمــل  . نفتقــر إليــه حــىت اآلن مــا
أعضاء أفرقتنـا الـشاق والتـزامهم، تـدلل علـى أمهيـة االحتفـاظ               
بقــضاتنا وموظفينــا املتفــانني، لكــي حنــافظ علــى املــستويات       

ولكـن علـيَّ أن أشـدد علـى ضـرورة أن            . الرفيعة اليت حققناهـا   
نبقــى متــيقظني لكــي ال تــشهد املراحــل األخــرية مــن عمــل        
احملكمـــة احنـــدارا يف املعـــايري العاليـــة الـــيت ســـجلناها علـــى مـــر 

ز للمــوظفني ومــا مل تتخــذ التــدابري اآلن لتقــدمي حــواف. األعــوام
للبقاء يف احملكمة خالل املراحل األخرية من عملها، مثـة خطـر            
حقيقي بأن خنـسر موظفينـا القـانونيني ذوي املـؤهالت الرفيعـة             
والفريدة لذلك، فإنين أطلـب إلـيكم املـساعدة لكفالـة احملافظـة        

  .على التزامنا بعمل احملكمة الذي جيب أن ننجزه معا
م متابعتـها وتعزيزهـا     وهناك مـسألة هامـة أخـرى أعتـز          

. خالل والييت، وهـي الـشراكة مـع الـسلطات القـضائية احملليـة             
وكما تعلمون، كان أحد العناصر األساسـية هلـذا التعـاون هـو             

ــة  ــد    ١٣إحال ــسابقة، وق ــهما إىل احملــاكم يف يوغوســالفيا ال  مت
أحيل عشرة منهم إىل البوسـنة واهلرسـك، واثنـان إىل كرواتيـا             

 مكــرر، يواصــل  ١١مبوجــب القاعــدة  و. وواحــدا إىل صــربيا 
جملس اإلحالة مراقبـة القـضايا احملالـة وهـو يـشعر بالرضـا حـىت                
ــة      ــايري الدولي ــل للمع ــال كام اآلن إزاء ســري اإلجــراءات وبامتث

  .لألصول القانونية الواجبة
وأود أن أشـــري إىل أن دائـــرة االســـتئناف قــــررت يف      

 النهايـــة عـــدم إحالـــة قـــضية واحـــدة، وهـــي قـــضية لـــوكيتش  
ويف رأيي، أن تاريخ القضية هـو مثـال رائـع لنظـام             . ولوكيتش

ــاءة وإنـــصاف   ــة تعمـــل بكفـ ــة العـــدل يف حمكمـ ــأوال، . إقامـ فـ
أرسلت القضية إىل جملس اإلحالة ليبت فيها إذا كان املتـهمني           

وهــذا . علــى املــستوى الــذي خيــول إحالتــهم إىل حمــاكم حمليــة 
) ٢٠٠٣ (١٥٠٣األمر مطلوب مبوجب قراري جملـس األمـن         

ــضية   ). ٢٠٠٤ (١٥٣٤و  ــة أن القـ ــرر جملـــس اإلحالـ ــد قـ وقـ
ينبغي إحالتها، ولكن أحد املتهمني استأنف ضد ذلك القـرار،        
بدعوى أنه مـن مـستوى أعلـى بكـثري مـن أن حتـال قـضيته إىل                  
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وقـد  . احملاكم احمللية وأنـه ينبغـي أن حيـاكم يف احملكمـة الدوليـة             
  .قبل استئنافه وجاري حماكمته حاليا

 احملكمــة تــشارك مــشاركة نــشطة يف جهــود   كمــا أن  
بناء القدرات يف يوغوسـالفيا الـسابقة، وتركـز علـى عـدد مـن         
اجملاالت األساسـية، مبـا يف ذلـك تيـسري تغطيـة احملاكمـات مـن                
جانب وسائط اإلعالم احمللية، والتواصل مـع اجملتمعـات احملليـة           
مـــن ِقَبـــل مـــوظفني يف امليـــدان، وجهـــود بنـــاء القـــدرات مـــع  

وعلـى  . سات القضائية احمللية اليت تنظر يف جرائم احلـرب        املؤس
ســـبيل املثـــال، نظـــم موظفونـــا احملليـــون بـــرامج تـــدريب، وإن 
كانت موجهة للمحـامني بالدرجـة األوىل، إال أهنـا اسـتهدفت            
أيضا الفنيني املنخرطني يف اإلجراءات املتعلقـة جبـرائم احلـرب،           

رية، اجتمـع   ومنـذ فتـرة قـص     . مبا يف ذلك موظفو دعم الـشهود      
ــة        ــرائهم يف احملــاكم احمللي ــع نظ ــراد م ــضاة يف بلغ ــن الق ــدد م ع

  .وتشاطروا معهم خرباهتم يف حماكمة قضايا جرائم احلرب
وباإلضافة إىل ذلك، وضـعنا عـددا مـن املـشاريع الـيت               

تــسعى لتحديــد أفــضل املمارســات الــيت ميكــن أن تــستعني هبــا  
ة الـيت تتعامـل مـع       مؤسسات العدالة اجلنائيـة الوطنيـة أو الدوليـ        
ويـضم املـشروع    . اإلجراءات القضائية املعقـدة جلـرائم احلـرب       

األول جتميــع أفــضل ممارســاتنا، وجيــري ذلــك مبــساعدة معهــد  
ــيتم       ــة، وس ــة والعدال ــاليمي لبحــوث اجلرمي ــم املتحــدة األق األم

ــا  ــشرها وتوزيعهــا قريب ــا نعمــل مــع منظمــة األمــن    . ن كمــا أنن
طة االتصاالت اإلعالمية احلاليـة     والتعاون يف أوروبا لتقييم أنش    

ــد       ــن أجــل حتدي ــسابقة م ــدريب يف يوغوســالفيا ال ــرامج الت وب
وهدف هذا التقييم هو تيسري إنشاء بـرامج        . أفضل املمارسات 

ــة الــيت تنظــر يف      ــاء القــدرات تلــيب احتياجــات احملــاكم احمللي لبن
  .احلرب جرائم

ــة       ــا لكفالـ ــزء مـــن جهودنـ ــادرات جـ وكـــل تلـــك املبـ
ظم أمهيـة اإلرث الـدائم لعملنـا وحنـن نقتـرب مـن              استمرار تعـا  

ومثـة  . إجناز القضايا املدرجة يف قائمة الدعاوى املعروضة علينـا    

مسألة أخـرى تـزداد إحلاحـا هـي إعـداد اآلليـة املالئمـة ملعاجلـة                 
وكمـا  . املسائل املتبقية بعد االنتهاء من القضايا اليت ننظر فيهـا         

رجـة حاليـا يف جـدول    يعلم اجمللس، هذه هي قضية أساسية مد 
أعمال الفريق العامل التابع جمللس األمن املعين باحملاكم الدوليـة          

ومن أجل مـساعدة الفريـق العامـل يف هـذه املهمـة             . املخصصة
ســبتمرب /املعقــدة، أصــدرت احملــاكم تقريــرا مــشتركا يف أيلــول  

ــدد مــن التوضــيحات اإلضــافية، ودعــت    ٢٠٠٧ ــه بع ، وأعقبت
 مقـر احملكمـة واالجتمـاع إىل قـضاهتا          الفريق العامـل إىل زيـارة     

ــا ــق     . وموظفيه ــارة الفرصــة ألعــضاء الفري ــذه الزي وأتاحــت ه
العامــــل لإلملــــام علــــى الطبيعــــة بالعمــــل اليــــومي للمحكمــــة 
واالستماع إىل توصيات القضاة واملوظفني بـشأن طبيعـة مهـام       

ــستقبل    ــة يف امل ــال املتبقي ــة األعم ــق   . آلي ــضاء الفري ــع أع واجتم
ملوظفني الكبار فحسب، بل أيضا مـع املـوظفني         العامل ال مع ا   

القانونيني املعاونني لكـي يتعرفـوا بطريقـة مباشـرة علـى العمـل              
  .اليومي للمحكمة

إنين أمثل مؤسسة، وهـي احملكمـة الدوليـة األوىل منـذ              
احملكمــتني العــسكريتني الــدوليتني لنــورمربغ وطوكيــو، كانــت 

ائي الـدويل وإنفـاذ     الطرف الفاعل األهم يف تطوير القانون اجلن      
 اسـتخدمت   ،على الـصعيد اإلجرائـي     .القانون اإلنساين الدويل  

وضـع إطـار    الـيت متلكهـا ل    قواعد  الوضع  ة  سلطاحملكمة حبصافة   
 امنوذجــالـيت أصـبحت بالفعـل    لنظـام الـداخلي واألدلـة    لشـامل  

القواعــد وحتقــق تلــك . يف احملــاكم األخــرى املــشاهبةُيــستخدم 
املــستوى أمــا علــى . اإلنــصافرعة ولــسني التــوأم ومهــا ااهلــدف
وضـع   أكثر من أي هيئة أخـرى، يف         ،احملكمة، فأسهمت   الفين

 علــى اإلفــالت مــن  مــن القــوانني مكنــت مــن القــضاءجمموعــة
خ مبـــدأ املـــسؤولية اجلنائيـــة الفرديـــة يف جمـــال يالعقـــاب وترســـ

  .القانون اجلنائي الدويل
،  فحـسب   قبل عـشرين عامـا     قليلون كانوا يتصورون،    

 حماكمـــة أفـــراد رفيعـــي املـــستوى متـــهمني     مـــن املمكـــن أن 
أمـام حمكمـة دوليـة، مبـن فـيهم رؤسـاء            بارتكاب جرائم عنيفـة     



S/PV.6041
 

8 08-64443 
 

كمت عددا أكـرب مـن األشـخاص        حمكمة حا أنين أمثل   . الدول
أي هيئـة قـضائية      مـن    القـانون اإلنـساين الـدويل     وا  نتـهك الذين ا 
عملــت جاهــدة، إدراكــا   الــيت املؤســسةمثــل أيــضا وأ. أخــرى
الـسلطات  تكون  املنطقة، على ضمان أن     أمام   ملسؤولياهتا   منها

قــضايا جــرائم احلــرب وفقــا  مؤهلــة للنظــر يف القــضائية احملليــة 
ــة  ــايري الدولي ــى املع ــذلك، . ألعل ــل مؤســسة  أول حيــق هلــا أن  مث

  .مبا أجنزتهتفخر 
بالتواضـع  ،  أخاطب اجمللـس اليـوم    أشعر، إذ   ومع ذلك     
ــال  ــد  حي ــدور الرائ ــد ال ــه ا  اضــخامة وتعقي ــذي تؤدي ــةل ، حملكم

ــساورين  ــق  ويـ ــالغ القلـ ــة    بـ ــوارد املتاحـ ــاء املـ ــرورة بقـ إزاء ضـ
ها يقتــرب مــن أن عملــ حيــث كافيــة ألداء واليتــهاللمحكمــة 

 أهيب بكم اليوم، أعضاء جملـس األمـن         لذلك .النهائيةمراحله  
أعطـوا احملكمـة اجلنائيـة الـدعم الـذي حتتاجـه            : واجملتمع الدويل 

  . التارخييلتمكينها من أداء دورها
أشـــــكر القاضـــــي  ):باإلنكليزيـــــةتكلـــــم ( الـــــرئيس  

  .روبنسون على إحاطته اإلعالمية
ــيس   لأعطــي الكلمــة اآلن     ــايرون، رئ ــيس ب لقاضــي دن

  .احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
 هـذه هـي املـرة       ):باإلنكليزيـة تكلـم   ( القاضي بايرون   
 روانــدائــيس احملكمـة اجلنائيــة الدوليــة ل الــيت يتــشرف رالعاشـرة  
لعــرض تقريــر احملكمــة املــوقرين أعــضاء جملــس األمــن مبخاطبــة 

هذه الفرصة ألبلغكـم   على وأنا ممنت. إلجنازتها لاستراتيجيعن  
ــا خـــــالل ب ــهراألإجنازاتنـــ ــستةشـــ ــديات  الـــ ــية والتحـــ  املاضـــ

  .تنتظرنا اليت
ها دمُتالـيت قـ   التوقعـات   أن غالبيـة    بيسعدين أن أبلغكم      

نتوقــع وحبلــول هنايــة العــام .  حتققــت٢٠٠٨يونيــه /يف حزيــران
ــام  صــدور  ــة أحك ــالث-أربع ــهما   ث ــضم مت ــضايا ت  ا واحــد ق

 أصـدرت   ذلك،باإلضافة إىل   و. وقضية تضم متهمني متعددين   
طلبـات اإلحالـة إىل االختـصاص       أربعة قـرارات بـشأن      احملكمة  

 كـــانون الحـــق مـــنيف وقـــت احمللـــي وستـــصدر قـــرارا آخـــر  
  .ديسمرب/األول

بتدائيــة األوىل علــى صــياغة   الــدائرة االلقــد ركــزت    
أربعة قـادة    اليت تتسم بالتعقيد وتضم      كبريةالقضية  الاحلكم يف   

ــصدر ذلــك  .نيوآخــرباغوســورا عــسكريني،  احلكــم يف  وسي
ــانون األول١٨ ــسمرب/ ك ــدائرة قــرار  كمــا . دي ين أصــدرت ال

ــا  ــبرفـــضت هبمـ ــادة  لإل نيطلـ ــة مبوجـــب املـ ــررا١١حالـ .  مكـ
ــك،   ــصدر األحكــ وباإلضــافة إىل ذل ــضيّيت ست ــام يف ق زاهو ـرين

ومــن املقــرر  . ٢٠٠٩نــسينغيمانا يف اجلــزء األول مــن عــام    و
يف  ســــيتاكو  األدلــــة يف قــــضية تقــــدميمرحلــــة االنتــــهاء مــــن

  .مايو/أيار
مـن  الدائرة االبتدائيـة الثانيـة      انتهت  ،  وقعاكما كان مت    

، قـضايا تـضم متـهمني متعـددين     يف ثـالث    مرحلة تقدمي األدلـة     
ــاريقــضية  ــة وني العــسكري  وقــضيةبوت . بيزميونغــوقــضية الثاني

ونظــرا .  متــهما١٤ويبلــغ جممــوع املتــهمني يف تلــك القــضايا   
لتعقيدات قانونية غري متوقعة، سـُيعاد اسـتدعاء بعـض الـشهود            

ــضية  ــاري ويف ق ــضية بوت ــل عــام    الق ــة يف أوائ العــسكرية الثاني
 املرافعـات اختتـام   توقيـت غري أن ذلك لن يـؤثر علـى         . ٢٠٠٩
ونفس هيئة الدائرة االبتدائيـة الـيت انتـهت مـن مرحلـة             . النهائية

 تقــدمي األدلــة يف القــضية العــسكرية األوىل ستــصدر احلكــم يف 
  .٢٠٠٩روكوندو خالل اجلزء األول من عام قضية 

قـضيّيت   يف   االدائرة االبتدائيـة الثالثـة أحكامـ      وأصدرت    
ــا يف قــــــضية  نــــــشاميهيغو وبيكينــــــدي، وس تــــــصدر حكمــــ

وباإلضـــافة إىل . ديـــسمرب/ كـــانون األول١٨  يفزيغريانـــيريازو
قرارين بشأن طلبات اإلحالـة قبـل        من املتوقع أن تصدر      ذلك،

القـضية اخلامـسة الـيت تـضم        التقـدم احملـرز يف       و .هناية هذا العام  
مــن تــدهور تــأثر ســلبا ن، ي، كــارميريا وآخــرمتــهمني متعــددين

الـــيت احلالـــة الـــصحية ألحـــد املتـــهمني، مـــاثيو نغريومباتـــسي،  
.  يف املستشفى ووقف اإلجراءات لعـدة أشـهر        استدعت إقامته 
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الــدائرة إدارة املــسائل اإلجرائيــة النامجــة عــن املــشاكل  وتتــوىل 
ــة و ــرر أن  الطبيـ ــن املقـ ــمـ ــة ستأنف ُتـ ــلاحملاكمـ ــهريف أوائـ   شـ
هيئة الدائرة االبتدائية اليت تنظـر يف قـضية         نفس  و. فرباير/شباط

ومل يبــق ســوى  . يرا تنظــر أيــضا يف قــضية كاليمــانز   كــارميريا
ــك احمل   ــات تل ــى جمري ــة أســبوعني عل ــة  اكم ــستكمل مرحل وست

   .فرباير/ من شباطاألول تقدمي األدلة يف األسبوع
إعـداد كـل حكـم مـداوالت طويلـة وغريهـا            ويتطلب    

وغالبـا مـا ينطـوي علـى        من األعمال خـارج قاعـات احملكمـة،         
   .االلتماسات العارضة إىل العديد من ضرورة االستجابة

عـبء  ف. ٢٠٠٩احملكمة حتـديا كـبريا يف عـام         ستواجه    
 تـاريخ   مرحلـة مـن   العمل الـذي ينتظرنـا أكـرب ممـا كـان يف أي              

 يف ما قد يـصل إىل عـشر قـضايا         جراءات  وقد تبدأ اإل  . احملكمة
إدراجهــا يف ختطيطنــا  قــضايا مل يتــسن  مخــسهــاجديــدة، مبــا في

حـــسب و. هيونيـــ/عنـــدما خاطبـــت جملـــس األمـــن يف حزيـــران
مجيـع  االنتـهاء مـن مرحلـة تقـدمي األدلـة يف            من املقرر   نا،  برناجم
  .ديدة قبل هناية العام املقبلاجلاكمات احمل

اجلديدة حماكمـة ثالثـة متـهمني ألقـي         لقضايا  وتشمل ا   
ــيه عــادة حماكمــة  إ، و٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ يف عــامي مالقــبض عل

ــهاك    االســتئنافبقــرار مــن حمكمــة  ، وقــضية تنطــوي علــى انت
احملكمـة  كاهـل   لعامـل الرئيـسي الـذي يثقـل         او. حرمة احملكمـة  

أربـع  العام بإحالـة قـضية إىل فرنـسا و        املدعي  رفض طلبات   هو  
هـذه اإلحـاالت جـزءا      وتـشكل    .للنظـر فيهـا   إىل رواندا   قضايا  

ــتراتيجية اإلجنـــاز  ال ــام ويواصـــل . يتجـــزأ مـــن اسـ املـــدعي العـ
استكــــشاف مــــدى  للمحكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة لروانــــدا    

توقعا ملا ستتمخض عنـه     و.  اجلديدة  اإلحالة تلطلبااالستجابة  
جهـــوده، ُحـــدد يف اجلـــدول الـــزمين القـــضائي تـــاريخ ثـــالث   

   . يف وقت الحقحماكمات
متوقعـا   كـان    ذيحجـم العمـل الـ     اخنفـاض   بدال مـن    و  

القـضايا  اآلن هـذه    ، جنـد أمامنـا      واليتنـا إمتـام   وحنن نقترب مـن     

ــدة ا تقالة شكلة اســويف الوقــت نفــسه، نواجــه مــ  . لعــشر اجلدي
خمصص، حبلـول هنايـة عـام       وقاض   دائمني   قاضينيثالثة قضاة،   

دائمـون وقـاض     ثالثة   -آخرون  أربعة قضاة   وأعرب  . ٢٠٠٨
األحكــام يف  إصــدار  االســتقالة بعــد عــن اعتــزامهم-خمــصص 
إهنــم غــري متــاحني لتــويل قــضايا   .الــيت يتولوهنــا حاليــا القــضايا 
ــدة ــة    . جدي ــضروري تعــيني أربع ــذلك ســيكون مــن ال ــضاة ل ق

خمصــصني جــدد علــى األقــل ليحلــوا حمــل القــضاة الــسبعة غــري  
ولــن يبقــى ســوى ثالثــة قــضاة . املتــاحني لتــويل قــضايا جديــدة

قــد قــدمت اقتراحــا إىل  و. دائمــني فقــط لتــويل قــضايا جديــدة 
األمني العام لتعديل النظام األساسي للمحكمة مبا يـسمح بـأن           

وأطلـب  . صصنيقضاة خم  تتألف الدوائر االبتدائية بالكامل من    
بكل احترام من جملس األمـن النظـر يف هـذه املـسألة باعتبارهـا               
مسألة عاجلـة جـدا لـتمكني احملكمـة مـن بـدء النظـر يف بعـض                  

  .٢٠٠٩  عامهذه القضايا اجلديدة يف أوائل
ــاين       ــد امتن ــسياق، أود أن أؤكــد مــن جدي ويف هــذا ال

. للقضاة املخصصني على دعمهم الذي ال غىن عنه للمحكمـة         
بعضهم خدم لسنوات كثرية ونظر يف قضايا عديدة يف نفـس         و

ــدة يف عــام   . الوقــت ، ٢٠٠٩واســتعدادهم لتــويل قــضايا جدي
إضافة إىل عبء العمل الذي يتحملونـه حاليـا، كـان ضـروريا             

 تـوفر  يف االعتبـار عـدم       خاصة إذا أخذت  الستراتيجية اإلجناز،   
  .  كما هو متوقع قضاة دائمنيعدة

ــدافن     ــق أه ــد حتقي ــذي   نري ــاا، وعــبء العمــل ال  ينتظرن
وأجهزة . جيعل من الواضح أن أداء العمل كاملعتاد ليس خيارا         

ــثالث ــة الـ ــهااحملكمـ ــد-  كلـ ــة ومكتـــب   الـ ــم احملكمـ وائر وقلـ
وبـصفة  .  عـن كثـب    معـا  هذا جيـدا وتعمـل        وتدرك - االدعاء

ــا خاصــة،  ــصدي الحتياجــات    فإهن ــشطة للت تتخــذ خطــوات ن
سريع اإلجـــراءات مـــع  تطـــوير أدوات لتـــومواصـــلةالتوظيـــف 

  .االحترام الكامل حلق املتهمني يف حماكمات عادلة
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ــساعدهتا        ــدول األعــضاء وم ــاون ال ــة لتع ــة ممتن واحملكم
وجيـري حاليـا   .  للوفـاء بواليتـها  وهو ما تعتمـد عليـه  املستمرة،  

 جمموعـة   التصدي للمسألة املعلقة منذ أمد بعيد واملتعلقـة بنقـل         
يــذ األحكــام الــصادرة حبقهــم،   الــسجناء املــدانني لتنفأوىل مــن
وحنن ممتنون أيضا للعثور علـى     . بعد صدور أوامر سرية   وذلك  
ــة  ــهم   إلعــادة دول ــذين متــت تربئت ــوطني أحــد األشــخاص ال . ت
يف كــانون و يف أروشــا، آخــر برأتــه احملكمــةيــزال شــخص  وال

عــن شــخص أديــن بعــد قــضاء فتــرة   ســُيفرج  ،ديــسمرب/األول
.  إليهمـا  ستعدة لقبـول نقلـهما    وينتظـر االثنـان دولـة مـ       . عقوبته

. وســيكون تعــاون اجمللــس يف هــذه املــسألة موضــع تقــدير بــالغ
وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، جـرى بنجـاح نقـل متـهمني              

  . العام املاضي إىل أروشا يفاثنني اعتقال
لثالثـة  ا  للفـارين  ولألسف، ليس هنـاك جديـد بالنـسبة         

اقترابنـا مـن هنايـة      ومـع   .  زالـوا مطلقـي الـسراح      مـا عشر الذين   
بقــوة مناشــديت للــدول   وواليــة احملكمــة، أؤكــد مــن جديــد     

األعضاء من أجل التعاون الكامل مع احملكمة لكفالـة اعتقـاهلم           
  .ونقلهم يف أسرع وقت ممكن

 إرثواملــسألة األخــرية الــيت أود التطــرق إليهــا هــي        
وبعــد زيــارة فريــق جملــس األمــن العامــل غــري الرمســي . احملكمــة

 مـع األمانـة العامـة       كثـب ، نعمل عن    ٢٠٠٨سبتمرب  /لأيلو يف
وزمالئنـــا يف الهـــاي لوضـــع آليـــة تتـــسم بالكفـــاءة والفعاليـــة  

ــن ــة       م ــضرورية املتبقي ــام ال ــصريف كــل امله ــة لت ــث التكلف حي
  .انتهاء والية احملكمة بعد

ــايل،       ــا وكيغـ ــوظفني يف أروشـ ــل املـ ــن كـ ــة عـ وبالنيابـ
ن واألمانـة العامـة     أن اختتم بتوجيه الشكر إىل جملـس األمـ         أود

وتعاوننـا الوثيـق يوضـح      . والدول األعضاء على دعمهم لعملنا    
لــني عزمنــا يأن أيــا منــا، علــى املــستويني الــوطين والــدويل، لــن 

ــيت ارتكبـــت      ــائع الـ ــن الفظـ ــسؤولني عـ ــع أولئـــك املـ ــى منـ علـ
وجيـــب .  مـــن اإلفـــالت مـــن العقـــاب١٩٩٤روانـــدا عـــام  يف

 إىل مرتكيب الفظائع بـأهنم  يبعث انتهاء والية احملكمة إشارة     أال
  .يف مأمن من العدالة

ومــن جانبنــا، ستواصــل احملكمــة جهودهــا لتحــسني        
العمليــة وجعلــها فعالــة قــدر اإلمكــان بــدون اإلخــالل مببــادئ   

ــراءات ــة اإلجــ ــم اجمللــــس  . عدالــ ــاون ودعــ ــا وتعــ إن جهودنــ
 للعـامل أمجـع أن األشـخاص املـسؤولني عـن عمليـات          انيوضح

ــة أو  ــادة اجلماعي  أي انتــهاكات جــسيمة أخــرى للقــانون    اإلب
اإلنــساين الــدويل لــن جيــدوا مــالذا آمنــا علــى وجــه األرض        

إفالتا من العقاب وال هتربـا مـن حماكمـات عادلـة وعنـدما               وال
ــ ــةدعَُّت ــةم اإلدان ــستحقه    باألدل ــرارا مــن العقــاب الــذي ت ، ال ف

  .جرائمهم الشنيعة
 أشـكر القاضـي بـايرون     : )تكلـم باإلنكليزيـة    (الرئيس  

  .اإلعالمية حاطتهإعلى 
ــزلــسيد ســريج برامري لأعطــي اآلن الكلمــة     املــدعي ، ت

  .العام للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
 أمثـل يشرفين أن   : )تكلم باإلنكليزية (تز  السيد برامري   

مــرة أخــرى أمــام جملــس األمــن لتقــدمي تقريــر مكتــب االدعــاء   
  .مةتنفيذ استراتيجية اإلجناز للمحك عن

ــاينويف    ــستجدات   بيـــ ــى املـــ ــأطلع اجمللـــــس علـــ ، ســـ
اإلجــراءات : عمــل مكتــب االدعــاء يف اجملــاالت التاليــة  بــشأن

ــدول والتفاعــل مــع أجهــزة     ــة والتعــاون مــع ال القــضائية اجلاري
  .االدعاء يف يوغوسالفيا السابقة واملسائل التنظيمية

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، كــان عمــل االدعــاء   
 فــردا ٢٦وحنــاكم حاليــا . مــات واالســتئنافات مكثفــايف احملاك

 راتكـــو مالديـــتش  - وهنـــاك هاربـــان . يف ســـبع حماكمـــات 
  ُيمثـل  امـ ومـا بـرح اعتقاهل    . مـا زاال طلـيقني    ،  هازيتشوران  غو

وال بـد مـن اعتقاهلمـا وتقـدميهما إىل احملاكمـة            . أولوية قـصوى  
  .يف أسرع وقت ممكن، للوفاء بوالية احملكمة
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.  واســعة ومعقــدة اآلن تنظرهــا احملكمــةوالقــضايا الــيت  
ــدليل إلثبــات اهتامــات    ــواردبالفداحــةوتقــدمي ال  يف الئحــة ة ال

وكل القـضايا   . اهتاماتنا مهمة عمالقة وحتد كبري يف كل قضية       
متورط فيها شخصيات سياسية وعسكرية كبرية مـن الـصراع          

ويتعلـق العديـد منـها مبحاكمـة سـت          . يف يوغوسالفيا الـسابقة   
ــادة مـــن الأو أكثـــر  ــقـ ويف قـــضية . عـــسكرينيالسياسيني أو الـ

ويف القـضيتني  . احملاكمـة صـدور احلكـم   تنتظـر   هذا النوع،    من
ــة تقــدمي مرافعــات االدعــاء وقطعــت     األخــريني، انتــهت مرحل

ــدفاع   ــة مرافعــات ال ــار  . احملاكمــة شــوطا يف مرحل وميكــن اعتب
هذه احملاكمـات الـيت تـضم متـهمني متعـددين إجنـازات كـربى               

 على االسـتفادة مـن مبـدأ ضـم القـضايا باعتبـاره أحـد                وبرهان
  .الركائز األساسية الستراتيجية اإلجناز للمحكمة

ــى       وعمــل االســتئناف يف مكتــب االدعــاء مــستمر عل
ــا يف  . قــدم وســاق   قــضايا اســتئناف  ١٠ويعمــل املكتــب حالي

ونتوقع زيادة ملحوظة يف عبء القضايا اليت نعمـل         . النظر قيد
 بعـد صـدور األحكـام    ٢٠٠٩لثاين من عـام  عليها يف النصف ا 

ــددين    ــهمني متع ــضم مت ــيت ت ــضايا ال ــك احلــني،  . يف الق ويف ذل
  . قضية استئناف٢٣نتوقع أن يكون لدينا أكثر من 

وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، تنـاول مكـتيب أيـضا              
والحق مكـتيب قـضائيا أفـرادا       . عددا من قضايا االزدراء املهمة    

ن معلومـات بـشأن شـهود مــشمولني    متـورطني يف الكـشف عـ   
  .باحلماية والتأثري على شهود مشمولني باحلماية

ــاز      ــتراتيجية اإلجنــ ــوة باســ ــزمني بقــ ــا ملتــ ــا برحنــ ومــ
ويف كــل القــضايا الــيت تنظرهــا احملكمــة، اختــذنا      . للمحكمــة

وقلـصنا  . خطوات لتقـدمي القـضايا بـسرعة أكثـر وفعاليـة أكـرب            
ــذي توجــه الت    ــسلوك اإلجرامــي ال ــا  نطــاق ال ــسببه وقمن همــة ب

ــا      ــايل قللن ــة، وبالت ــة اخلطي ــوائح االهتــام وتقــدمي األدل ــسيط ل بتب
ونواصـل أيــضا تقــدمي   . أمـام احملكمــة  احليــةاإلدالء بالـشهادات 

. التماسات تقترح تقـدمي أدلـة فـصلت فيهـا حماكمـات أخـرى             

ــذلك، أحــرز تقــدم يف معاجلــة مــدة احملاكمــات ويف     ونتيجــة ل
  .ماتكمة للمحاكاملضي من خالل برنامج احمل

ومع املضي يف احملاكمات والطعـون مـا زال يـساورين             
سـيما يف    الـشهود، ال  بالتـأثري علـى     القلق إزاء مـسائل التـدخل       

شــكل ختويــف الــشهود، الــذي يــؤثر مباشــرة يف قــدرتنا علــى   
ولقـد تناولنـا    . الوقـت املناسـب   عرض قضية بطريقة فعالـة ويف       

وأطلـب  .  ودوائرهـا  بالتنـسيق مـع قلـم احملكمـة        املخـاوف    تلك
أيضا من الدول اليت يقيم فيها الـشهود أن تـستمر يف مـساعدة        

ومــن اهلــام أن خنلــق جــوا . احملكمــة الدوليــة يف هــذا اخلــصوص
ــوفري الــــضمانات    ــشهاداهتم وتــ ــإلدالء بــ ــشهود لــ ــا للــ مالئمــ

  . الضرورية للشهود الذين يقررون التكلم أمام احملكمة
 والطعـون،  اتكمـ ولكي ننجح يف إكمال برنامج احملا     

نعتمــد إىل حــد كــبري علــى التعــاون مــن دول      ينبغــي لنــا أن  
ال يزال التعاون مـع     و.  اجملتمع الدويل  نيوغوسالفيا السابقة وم  

دول يوغوســـالفيا الـــسابقة يكتـــسي أمهيـــة حيويـــة يف عـــدة      
ــي  ــاالت هـ ــائق؛    : جمـ ــدمي الوثـ ــات، وتقـ ــول إىل احملفوظـ الوصـ

ــث    ــهم، والبحـ ــشهود ومحايتـ ــول إىل الـ ــاربني  والوصـ ــن اهلـ عـ
  . املتبقني واعتقاهلم ونقلهم

وتواصــل البوســنة واهلرســك الــسماح بالوصــول إىل       
ــة   ــائق املطلوب ــؤثر  . أرشــيف احلكومــة وتقــدمي الوث ونأمــل أالّ ت

الــــصعوبات الــــسياسية واملؤســــسية الــــيت تواجههــــا البوســــنة 
 على التعاون املرضي الـذي تقدمـه        اسلبيتأثريا  واهلرسك حاليا   

ونواصـل كـذلك تـشجيع الـسلطات        . وقـت احلـايل   ملكتيب يف ال  
يف البوسنة واهلرسـك علـى اعتمـاد هنـج اسـتباقي للتحقيـق مـع                

  .الذين يدعمون الفارين من العدالة وتقدميهم للمحاكمة
مـع معظـم طلبـات املـساعدة        فقد جتاوبت   كرواتيا  أما    

 مـا زلنـا نطلـب الوصـول إىل          نـا لكنو. من مكتب املدعي العـام    
ــائق  ــالوث ــق  واألرشــيف ية األساس ــا يتعل ــا فيم ــضية غوتيفين . بق

ــسنة      ــسنة ونــصف ال ــائق احملــددة، خــالل ال وكانــت هــذه الوث
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املاضـــية، يف صـــميم املناقـــشات الـــيت دارت مـــع الـــسلطات      
وبعــد عــدة حمــاوالت فاشــلة للحــصول علــى هــذه   . الكرواتيــة

املــدعي العــام، أمــرت مكتــب الوثــائق، وبنــاء علــى طلــب مــن 
واتيــا بتقــدمي تقريــر مفــصل حيــدد اجلهــود الــدائرة االبتدائيــة كر

 وجتاوبــا مــع. الــيت قامــت هبــا للحــصول علــى الوثــائق املطلوبــة
. طلــب الــدائرة، قــدمت كرواتيــا التقريــر واملــستندات الداعمــة

ــضا و ــا أيـ ــدمت كرواتيـ ــدور  قـ ــد صـ ــوب،  ، بعـ ــري املكتـ تقريـ
ــا،       ــت، جزئي ــايل امتثل ــها مكــتيب، وبالت ــستندات إضــافية طلب م

  .لطلب احملكمة
حىت هذا اليوم، ما زالت هناك وثائق عـسكرية         ولكن    

مفقــودة، ونــرى أن هنــاك املزيــد مــن اخلطــوات الــيت ينبغــي        
ومــع أن احملاكمــة . ومــا زالــت القــضية أمــام احملكمــة . اختاذهــا

األساسـية  مستمرة، من األمهية مبكان أن يتم تـوفري املـستندات           
  .الباقية املطلوبة فورا

إىل اجمللـس، حتـسن تعـاون       ومنذ آخر تقريـر يل قدمتـه          
لقد أدى تغـري البيئـة الـسياسية        . صربيا مع مكتيب إىل حد كبري     

العامة إىل اتباع السلطات على املستويات السياسية والقضائية        
  .أكثر حزمااستباقيا والتنفيذية هنجا 

لقد حتسنت املساعدة اليت قدمتها صربيا خالل الفتـرة           
وصـول إىل األرشـيف وتقـدمي       التقرير فيمـا يتعلـق بال     باملشمولة  
قــدمت صــربيا ردودا يف الوقــت املناســب علــى   و. املــستندات

ــدمت مــساعدة كــبرية يف تــوفري        ــة طلبــات املــساعدة وق أغلبي
  .املستندات اهلامة املتعلقة باحملاكمات

وقام جملس صربيا الـوطين للتعـاون مـع احملكمـة بـدور               
 نتيجـة    أيـضا حتـسينات كـبرية      حتققـت و. رئيسي يف هذا اجملـال    

مشاركة الـسلطات الـصربية يف الفتـرة األخـرية يف اجتماعـات             
ــائق     عمــل مــع مــوظفي مكــتيب، األمــر الــذي يــسر حتديــد الوث

وهنــاك حاجــة إىل املزيــد . الــصلة املوجــودة يف أرشــيفهم ذات
مــن التعــاون للحــصول علــى معلومــات فيمــا يتعلــق بــبعض        

ي حامسـة   املستندات اهلامة املفقودة من هذا األرشيف والـيت هـ         
  . بالنسبة للقضايا

ويواصـــل مكـــتيب أيـــضا طلـــب الوصـــول إىل الوثـــائق   
ويف هـذه   . العسكرية الرئيـسية يف حماكمـة مومـسيلو بريسـيتش         

القــضية، أمــرت الــدائرة االبتدائيــة صــربيا بــالتحقيق يف الوثــائق 
ومنـذ تقريـري املكتـوب، قـدمت        . املفقودة وتقدمي تقرير عنـها    

ــوم باستعراضــ   ــن    صــربيا ردا نق ــد م ــب املزي ــد يتطل ــا وق ه حالي
  .املتابعة

وما زال أهم جمال حاسم يف التعاون هو إلقاء القـبض             
نني ورادوفـان   يـا ان جوبل يوقد كان اعتقـال سـتو     . على الفارين 

ــع مكــتيب     ــاون صــربيا م ــا يف تع وكــان . كــراديتش حتــوال هام
اعتقاهلما نتيجة حتسن القيادة الفعالـة والتنـسيق بـني الـسلطات            

  . األمنيةدوائر والقضائية، وكذلك الالسياسية
ضــاعفت الوكــاالت املــسؤولة عــن مالحقــة الفــارين و  

ــارَّْين  جهودهــا مل ــة مكــان ف ــاقينيعرف ــتش   مهــاب ، راتكــو مالدي
حتسن التخطيط والتنـسيق بـني      و. وغوران هدزيتش واعتقاهلما  

ــة املختلفــة دوائرالــ ــر   ، األمني ــإجراءات أكث ــسلطات ب  وتقــوم ال
  .انتشارا العتقال هذين الفارين املتبقينياستباقا ومشوال و

غرب أن عمـل الـسلطات احلاليـة معقـد بـسبب احلاجـة                
إىل التغلـــــب علـــــى إخفاقـــــات اإلدارة الـــــسابقة للخـــــدمات 
االســــتخبارية املدنيــــة، وبــــصورة خاصــــة، فــــشلها يف تقيــــيم 
ــق بالبحــث عــن      املعلومــات الــيت مت احلــصول عليهــا فيمــا يتعل

  .بشأهناالفارين واختاذ إجراءات 
/ وخــالل زيــاريت إىل بلغــراد يف شــهر تــشرين الثــاين       

ن ْينـوفمرب، قـدمت الـسلطات خطـة عملـها للبحـث عـن الفـارَّ        
وإذا مت تنفيــذ هــذه اخلطــط بعنايــة، ومتــت . البــاقيني واعتقاهلمــا

تقويــة القــدرة التحليليــة واســتمر الــدعم الــسياسي الــضروري، 
  . ميكن حتقيق املزيد من النتائج اإلجيابية
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ــة       ــات الدوليـ ــدول واملنظمـ ــضا الـ ــجع أيـ وأود أن أشـ
واإلقليمية علـى االسـتمرار يف دعـم دول يوغوسـالفيا الـسابقة             

  . يف التعاون مع مكتيب
ال تزال إحالة ملفـات ومـواد التحقيـق يف القـضايا إىل               

احملاكم الوطنية املختصة عنـصرا رئيـسيا يف اسـتراتيجية اإلجنـاز            
ا تقـدما يف عمليـة إحالـة القـضايا          ولقد حققن . اخلاصة باحملكمة 

وباســتثناء . وملفــات التحقيــق إىل دول يوغوســالفيا الــسابقة   
ــهما مت نقلــهم  ١٣قــضية واحــدة مــن عــشر قــضايا تــشمل     مت

 مكـررا إىل دول يوغوسـالفيا الـسابقة علـى           ١١دة  امبوجب املـ  
وقد اسـتخدمت إجـراءات اإلحالـة مبوجـب     . مستوى احملاكمة 

ما كامال يف الوقت احلاضر، ومل تعد        مكررا استخدا  ١١املادة  
  . هناك فيما يبدو قضايا أخرى قابلة لإلحالة

التحقيـق أو قـضايا الفئـة الثانيـة،          وفيما يتعلـق مبلفـات      
 ١٥فــإن مكتــب املــدعي العــام قــد أحــال ملفــات مــا جمموعــه  

، نعتــزم إحالــة ٢٠٠٩ويف عــام . متــهما تــشمل ســبع بلــديات 
 متــهما ٢٠ حــوايل آخــر جمموعــة مــن ملفــات التحقيــق مــع     

  . معروفني إىل املدعني العامني يف البوسنة واهلرسك
 مكـتيب يـشارك     ظـل وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير،        

بنشاط يف الرد على طلبات املساعدة اليت تتقدم هبـا الـسلطات            
ويف هــذه  . القــضائية الوطنيــة مــن دول يوغوســالفيا الــسابقة    

 طلبـا   ٥٧د على ما جمموعـه      الفترة املشمولة بالتقرير، قمنا بالر    
  .للمساعدة
وال يزال مكتيب يواصـل دعـم اجلهـود املبذولـة لتعزيـز               

القدرات القضائية ليوغوسـالفيا الـسابقة ملعاجلـة قـضايا جـرائم            
وســـيبقى الـــدعم الـــدويل   . احلـــرب علـــى املـــستوى الـــوطين   

للمحــاكم الوطنيــة يف يوغوســالفيا الــسابقة حامســا يف األشــهر  
ويف هــذا الــسياق، يــدعم مكــتيب اجلهــود  . والــسنوات القادمــة

الدوليـــة والوطنيـــة لتعزيـــز اإلدارة اخلاصـــة جبـــرائم احلـــرب يف  

فإنـه قـد تتعـرض       وإالّ. مكتب املدعي العام للبوسنة واهلرسـك     
  .للخطر احملاكمات، مبا فيها احملاكمات احملالة من احملكمة

ونؤيد بقـوة حتـسني التعـاون يف املـسائل القـضائية بـني           
ــةدول  ــواطنني    . املنطقـ ــل املـ ــع ترحيـ ــيت متنـ ــق الـ ــرا للعوائـ ونظـ

 حماكمـات جـرائم   مداوالتواحلواجز القانونية اليت تعوق نقل   
احلرب فيما بني هذه الدول، هناك خطر أن يفلت من العدالـة            

ــوا   ــد ممــن ارتكب ــنخفض     العدي ــستوى امل ــن امل جــرائم حــرب م
 .واملتوســــط يف أوائــــل التــــسعينات يف يوغوســــالفيا الــــسابقة

وملعاجلة هذه الفجـوة يف اإلفـالت مـن العقـاب، ينبغـي جلميـع               
  .السلطات املعنية أن تعاجل هذه املسائل بصورة عاجلة

ــري        ــراع يف سـ ــدف إىل اإلسـ ــيت هتـ ــود الـ ــم اجلهـ ورغـ
 تـــأخري يف اجلـــدول الـــزمين ســـيحدثاحملاكمـــات والطعـــون، 

 وهــذا يرجــع  .للمحاكمــات والطعــون احلاليــة ويف املــستقبل   
ــسي  ــصورة رئيـ ــتو  إىل ة بـ ــراديتش وسـ ــان كـ ــال رادوفـ ان ياعتقـ

عــدد مــن العوامــل يف القــضايا اجلاريــة مثــل      إىل نني ويــاجوبل
مرض املتهمني وتغيري حمامي الدفاع واملـضي يف القـضايا بـبطء            

  .ألن املتهمني اختاروا أن ميثلوا أنفسهم
ــايل      ــستوى احلـ ــاج إىل املـ ــع أن حنتـ ــذلك نتوقـ ــن ولـ مـ

ون االحتفـــاظ بـــذلك  وبـــد .٢٠٠٩ملـــوظفني خـــالل عـــام   ا
املستوى من املـوارد، سـيكون إجنـاز احملاكمـات واالسـتئنافات            

وقــدمت لـذلك ميزانيــة  . الباقيـة للمحكمـة أمــرا بـالغ الـصعوبة    
منقحة متثل حجم العمل املتوقع مـن احملاكمـات واالسـتئنافات           

ــة ختفــيض املــوظفني   . ٢٠٠٩لعــام  ونطلــب عــدم إجــراء عملي
 وانقـضاء جـزء     ٢٠٠٩ايـة عـام     فيما يتعلق باحملاكمـات قبـل هن      

  .٢٠١٠من عام 
وإلكمــال هــذا العمــل، ســوف يلــزم أيــضا أن نعتمــد     

ولـذلك، أطلـب ثانيـة إىل       . على موظفينا املخلـصني وامللتـزمني     
جملــس األمــن وأجهــزة األمــم املتحــدة األخــرى أن تؤيــد اختــاذ  
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التــدابري الــيت ســتتيح للمــوظفني الــذين يــتم حتديــدهم البقــاء يف  
  .ىل أن تكتمل القضايا اليت يعملون يف إجنازهااحملكمة إ
وسنــستمر بالتــشاور مــع الــرئيس وكاتــب احملكمــة يف   

املــشاركة يف املناقــشات مــع جملــس األمــن بــشأن إنــشاء اآلليــة  
  .الدولية املتبقية

ــه جملــس        ــا يقدم ــاين لكــل م وأود أن أعــرب عــن امتن
ــة    ــدعم للمحكمــة الدولي ــا كانــت إجنــازات  . األمــن مــن ال فم

  .كمة ممكنة التحقيق بدون مساعدتهاحمل
وسوف يظـل دعمكـم هامـا يف هـذه املرحلـة اخلتاميـة          

مـــن وجـــود احملكمـــة الدوليـــة لتحقيـــق القـــبض عـــل اهلـــاربني  
ــذلك      ــادزيتش، وكـ ــوران هـ ــتش وغـ ــو مالديـ ــاقيني، راتكـ البـ

ــا  ــا لعملن ــشكر   . للنجــاح يف إجنازن وأشــكركم مجيعــا جزيــل ال
  .على اهتمامكم

أعطــي الكلمــة للــسيد  ): نكليزيــةتكلــم باإل (الــرئيس  
  .حسن جالو، املدعي العام للمحكمة اجلنائية لدولية لرواندا

منـذ قـدمنا تقريرنـا    ): تكلـم باإلنكليزيـة    (السيد جالو   
ــذ      ــثري يف تنفيـ ــدم كـ ــراز تقـ ــن، مت إحـ ــري إىل جملـــس األمـ األخـ
استراتيجية إجنـاز احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا، كمـا يـبني               

  .ون يف تقريرهالرئيس باير
ــام       ــدرت أحكـ ــية، صـ ــستة املاضـ ــهر الـ ــالل األشـ وخـ

ترتبت عليها اإلدانة يف حالة اثـنني مـن املتـهمني، ومـن املتوقـع               
أن تصدر أحكام أخرى يف األسبوع القادم فيما يتعلق خبمـسة      

  .متهمني آخرين
ومن التطـورات اهلامـة يف برنـامج احملاكمـات االنتـهاء         

تعلقة بعدد من املتـهمني، فيمـا عـدا         مؤخرا من مجيع القضايا امل    
وانتـهت يف   .  متـهما  ١٤وهذا يشمل يف جمموعه حنـو       . واحدة

نوفمرب قضية بوتاري اليت استغرقت مدة طويلـة،        /تشرين الثاين 
بعد حماكمة دامت سبع سـنوات ونـصف، كمـا انتـهت قـضية              

ــة ــضية احلكوم ــة  وق ــد حماكمــة اســتغرقت  العــسكريني الثاني  بع
ل هـذه القـضايا اآلن يف انتظـار الفـصل           وال تزا . مخس سنوات 

  .فيها، رهنا بإعادة استدعاء بعض الشهود
ويف أثناء الفترة نفسها، مت الشروع يف قـضيتني وجـار             

اختاذ اإلجراءات بشأهنما، وقد مت نقل اثنني مـن املتـهمني، مهـا             
ــة     ــة الدولي ــايو، إىل احملكمــة اجلنائي ــاتواري وتناووكوريري نغرياب

  .هما يف أثناء الفترة ذاهتالرواندا حملاكمت
ويعكــف مكتــب املــدعي يف احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة    

لرواندا يف الوقـت الـراهن علـى إعـداد القـضايا اخلاصـة جبميـع                
املعتقلني احلاليني الذين ينتظرون حماكمتـهم، لـضمان أن تـسري           

 وفقـــا للجـــدول الـــزمين ٢٠٠٩إجـــراءات قـــضاياهم يف عـــام 
وستـــشمل تلـــك . س احملكمـــةللمحاكمـــات املقـــدم مـــن رئـــي

القــضايا إعــادة حماكمــة موفــونيي حــسب مــا أمــرت بــه دائــرة   
ومكتيب، أي مكتب املدعي، ملتزم التزاما راسـخا        . االستئناف

ــاء عــام     ــة يف أثن . ٢٠٠٩بإمتــام إجــراءات تلــك القــضايا املتبقي
  .ونؤمن بأن هذا اهلدف ممكن التحقيق

مل يـتم   وبالرغم مـن النـشاط املكثـف لفريـق التعقـب،              
يف األشهر الستة املاضـية القـبض علـى أي مـن الـذين صـدرت               

ــام  ــا  . حبقهـــم لـــوائح اهتـ ــاذ حكومـــة كينيـ وال دليـــل علـــى اختـ
ــذ توصــيات   أي ــة   خطــوات لتنفي ــشتركة التابع ــة العمــل امل فرق

 الكينية أو طلبات احملكمـة فيمـا يتعلـق          حملكمة رواندا والشرطة  
ــهم في    ــا، اللـ ــسيان كابوغـ ــات فيليـ ــشخص وممتلكـ ــدا  بـ ــا عـ مـ

وكما يعلـم جملـس     . مصادرة إحدى املمتلكات يف وقت سابق     
ــام يف        ــل األمــني الع ــن ِقب ــه م ــسألة إلي ــذه امل ــت ه ــن، أحيل األم

  .٢٠٠٨يونيه /حزيران
، أجريــُت مــشاورات مــع  ٢٠٠٨ســبتمرب /ويف أيلــول  

ــة الكونغــو        ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــن بعثــة منظم كــل م
 كينـشاسا بـشأن اعتقـال       الدميقراطية واملسؤولني احلكوميني يف   

ــيم      ــذين اختــذوا مــالذا هلــم يف ذلــك اإلقل ــهمني ال ســتة مــن املت
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وكانـت املناقـشات مـع حكومـة مجهوريـة          . ونقلهم إىل أروشا  
  .الكونغو الدميقراطية إجيابية ومشجعة للغاية

غري أن جولة الـصراع األخـرية يف اجلـزء الـشرقي مـن                 
هبــا غالبيــة هاربينــا مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، الــيت توجــد 

ــبض      ــامج التعقــب والق ــأخريا يف برن ــد ســببت ت ــوبني، ق . املطل
ولذلك نواصل مناشدة جملس األمن أن يدعو مجيع الـدول إىل           
التعاون يف القبض على هؤالء املتهمني ونقلـهم، وتقـدمي مجيـع            
ــة      ــم املتحــدة، وال ســيما بعث ــة لألم ــدول، والوكــاالت التابع ال

مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، الـدعم      منظمة األمم املتحدة يف     
ــا لــذلك     ــة متكين ــة الكونغــو الدميقراطي املالئــم حلكومــة مجهوري

  .البلد من تنفيذ التزاماته
ــوة شــديدة يف       ــة بق ــسالم والعدال ــات ال وتلتقــي متطلب

فاسـتمرار وجـود اهلـاربني      . حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية   
اليت يقومون هبـا يف هـذه       من احملكمة اجلنائية لرواندا واألنشطة      

اجلمهوريــة يــسهمان إســهاما كــبريا يف وجــود الــصراع وعــدم  
ومـا مل تـتم تلبيـة متطلبـات العدالـة      . االستقرار يف تلك املنطقـة  

الدولية من خـالل القـبض علـى هـؤالء اهلـاربني ونقلـهم، فقـد                
تظل متطلبات السالم واالستقرار يف املنطقة بعيدة عن متنـاول          

  .اجملتمع الدويل
ورغم أن برنامج إحالـة قـضايا املتـهمني إىل الواليـات              

القــضائية الوطنيــة مــا زال يــشكل عنــصرا هامــا يف اســتراتيجية  
إجنــاز احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا، فــإن تنفيــذه، وخاصــة  
فيمـــا يتعلـــق باإلحـــاالت إىل روانـــدا، قـــد تعـــرض لعـــدد مـــن 

العـام قـد    وسوف يذكر جملس األمن أن املـدعي        . االنتكاسات
ــتقلني      ــة مع ــق بأربع ــضايا، تتعل ــة مخــس ق ــات إلحال تقــدم بطلب

ــادة      ــدا مبوجــب امل ــارب واحــد، إىل روان ــن  ١١وه ــررا م  مك
 للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة       القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبـات    

وقـــد رفـــضت دائـــرة االســـتئناف الطلبـــات املتعلقـــة  . لروانـــدا

املـدعي العـام يف قـضايا       باحملتجزين األربعة، مبا فيها اسـتئنافات       
  .مونياكازي، وكانياروكيغا وهاتيغيكيمانا

ــضاء        ــرة االســتئناف باســتقالل الق ــرف دائ ــا تعت وبينم
الرواندي وحيدته، فإهنا مع ذلك أيـدت رفـض طلـب الـدوائر             
االبتدائية، بـسبب خمـاوف مـن أن يـؤدي تـردد شـهود الـدفاع                

ــشهاداهتم،     ــإلدالء ب ــدا ل ــسفر إىل روان ــشاكل احملتمــل يف ال وامل
األمنيــة الــيت قــد يواجههــا شــهود الــدفاع يف روانــدا إىل إعاقــة  

ونتيجـة هلـذه القـرارات، فـإن قـضايا          . الدفاع عن القيام بعملـه    
هؤالء املتهمني األربعة ومجيـع اهلـاربني الثالثـة عـشر تقـع اآلن              
ضمن عبء عمل احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، ما مل تتخـذ           

  .كمةترتيبات بديلة للمحا
غري أن هذه االنتكاسة مل تغلق الباب أمام اسـتراتيجية            
وقــد عقــد مكــتيب ومكتــب املــدعي العــام يف روانــدا   . اإلحالــة

سلسلة من املشاورات هبدف حتديد التدابري اليت ميكـن لروانـدا           
وبعـد حتديـد هـذه    . اختاذها لكي تعـاجل شـواغل دوائـر احملكمـة       

العـام للمحكمـة اجلنائيـة      التدابري، اتفقنا علـى أن ينظـر املـدعي          
الدولية لرواندا، بعد تنفيذها من جانب احملكمـة الروانديـة، يف           

 إلحالــة ٢٠٠٩تقــدمي طلبــات جديــدة للقــضاة يف أوائــل عــام  
  .القضايا إىل رواندا

ــامج        ــاح برنـ ــة، ألن جنـ ــتمرار يف احملاولـ ــزم االسـ ونعتـ
فهــو ســيخفض حجــم : اإلحالــة إىل روانــدا هــام لعــدة أســباب

 وييـــسر تنفيـــذ  ٢٠٠٩ حماكمـــات احملكمـــة لعـــام   العمـــل يف
استراتيجية اإلجناز؛ وسيمكننا من إحالة قضايا اهلـاربني، ومـن          

 دون أن يظــل أي هــاربني مــدرجني يف    ٢٠٠٩مث إهنــاء عــام  
. قوائمنا، فيما عدا الثالثة الذين حتـددت حماكمتـهم يف أروشـا           

ــرائم        ــرتكيب ج ــسليم حــاالت م ــضا ت ــسر أي ــا ميكــن أن يي كم
ة اجلماعية املشتبه فيهم من البلـدان األخـرى إىل روانـدا،            اإلباد

وبالتايل جتنب إجياد ثغرة لإلفالت من العقاب يف الـصراع مـن            
  .أجل تقدمي املسؤولني عن هذه األنواع من اجلرائم للعدالة
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ويف تقريري السابق إىل جملس األمـن، أشـرت إىل أنـه              
 وروانـدا يف    يف أعقاب التحقيقات اليت قام هبا كـل مـن مكـتيب           

االدعاءات ضـد بعـض أعـضاء اجلبهـة الوطنيـة الروانديـة، قـرر               
املدعي العام الرواندي توجيه االهتام ألربعة مـن كبـار الـضباط        
العسكريني بارتكاب جرمية القتـل وغريهـا مـن جـرائم احلـرب             
فيما يتعلق بقتل عدد مـن رجـال الـدين بأبروشـية كابغـايي يف               

ــران ــه /حزي ــة  وجــرت احمل. ١٩٩٤يوني اكمــة يف جلــسات علني
يف كيغايل، وقام برصدها كل من مكـتيب ومراقبـون مـستقلون            

 تــشرين ٢٤ويف . واســتمرت أمــام حمكمــة عــسكرية. آخــرون
أكتــوبر، أدانــت احملكمــة اثــنني مــن الــضباط وحكمــت   /األول

 ســنوات، بينمــا قــضت بــرباءة االثــنني ٨عليهمــا بــاحلبس ملــدة 
ــام العـــ . اآلخـــرين ــتأنف وأبلغـــين املـــدعي العـ ــه اسـ سكري بأنـ

وأنـا يف انتظـار مـا تـسفر عنـه           . احلكمني بالعقوبة والرباءة   كال
  .إجراءات االستئناف املذكورة

ويف األسبوع املاضي، استضاف مكتب املـدعي العـام           
يف احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا مـــؤمترا جلميـــع املـــدعني  

ن باحملـــاكم الدوليـــة فـــضال عـــن املـــدعني العـــامني مـــن البلـــدا  
ــة واحملاكمــة عليهــا،    املــشتركة يف التحقيــق بــشأن جــرائم دولي
ــة      باإلضــافة إىل ممــثلني عــن عــدد مــن املنظمــات غــري احلكومي

وعقــد االجتمــاع يف ســياق الــدور املتزايــد . املهتمــة باملوضــوع
األمهيـــة للـــنظم الوطنيـــة يف مكافحـــة اإلفـــالت مـــن العقـــاب، 

منتدى ميكـن   وذلك هبدف تبادل املعلومات والتجارب وإجياد       
من خالله أن يستمر هذا التبادل بعد انتهاء فترة عمل احملـاكم            

وال بد أن أؤكد هنا علـى أن احملكمـتني وسـلطات            .املخصصة
 يـــساورها بـــالغ القلـــق إزاء ضـــرورة ،الوطنيـــةالعـــام االدعـــاء 

 قواعـد بيانـات    من الوصول إىل      تلك السلطات  استمرار متكني 
ــت   بغيـــة تيـــسري عمليـــات  ،نياألدلـــة واملعلومـــات لـــدى احملكمـ

وهـذا أمـر    . التحقيق واملقاضـاة الوطنيـة بـشأن اجلـرائم الدوليـة          
 يف  األمــن يبــت جملــسعنــدما اينبغــي أخــذه يف احلــسبان جــدي 

  .املسائل املتبقية أو مسائل التركة للمحكمتني

وسـتكون األشــهر الـستة القادمــة فتـرة نــشاط مكثــف      
ونلتــزم . وليـة لروانــدا احملكمــة اجلنائيــة الدأمـام   مـن احملاكمــات 

مجيعا باالنتهاء من حماكمات املتـهمني املوجـودين حاليـا رهـن            
االعتقال وإجنـاح اإلحالـة لتمكيننـا مـن البـت يف قـضايا بعـض                

وال نــستهني بالتحــدي املتمثــل . املعــتقلني، فــضال عــن الفــارين
سيما يف الوقـت الـذي نواصـل فيـه، وحنـن             يف القيام بذلك، ال   

.  فقـدان مـوظفني هـامني يف ظـرف حـرج            اإلجناز، على وشك 
، ٢٠٠٨ ينــاير/ غــضون أقــل مــن عــام منــذ كــانون الثــاين يففــ

عـدد  قـد يغـادر     و.  يف املائـة مـن موظفيـه       ٢٠مثال، فقد مكتيب    
ــيقني يف املــستقبل   ــسبب انعــدام ال وأعتقــد أن اعتمــاد  . أكــرب ب

ــدابري   ــشتد احلاجــة   لاألمــم املتحــدة ت ــذين ت ــز املــوظفني ال تحفي
  . اآلنإحلاحايبدو أكثر خدماهتم  إىل

 جزيـــل أعـــضاء اجمللـــسو ،أشـــكركمالـــسيد الـــرئيس   
 احملكمـة اجلنائيـة      دعمكـم عمـل    وعلـى  ،مك على انتبـاه   الشكر

  .الدولية لرواندا
أشـــكر الـــسيد جـــالو ): تكلـــم باالنكليزيـــة (الـــرئيس  

  .إحاطته اإلعالمية على
  .أعطي الكلمة اآلن ألعضاء جملس األمن  
أشـــكر ): تكلـــم بالفرنـــسية( )بلجيكـــا (الـــسيد بيـــل  

 علـــى  للمحكمـــتني رئيـــسي احملكمـــتني واملـــدعيني العـــاميني    
 باتريـــك ، القاضـــيأهنـــئكمـــا أود أن . إحاطـــاهتم اإلعالميـــة

ــه رئيـــــس ،نوروبينـــــس ــة ل ا علـــــى انتخابـــ ــة الدوليـــ لمحكمـــ
ــسابقة  ــالفيا الــ ــديات   ليوغوســ ــى حتــ ــوي علــ ــت ينطــ    يف وقــ

  .يف تاريخ احملكمة
بلــدي عــن متــسك إســهاب لــن أكــرر اإلعــراب بــأي    

 ودعمنـــا القـــوي للمحكمـــتني يف ســـعيهما ،بالعدالـــة الدوليـــة
 ومواصـلة  ، جملس األمن حددهتااملواعيد اليت إلجناز عملهما يف  

االمتثـــال ملهمتـــهما، يف ظـــروف عمـــل مناســـبة، بغيـــة تقـــدمي  
األشــخاص الــذين يتحملــون أكــرب قــدر مــن املــسؤولية عــن        



S/PV.6041  
 

08-64443 17 
 

.  إىل العدالـة   ة وروانـدا  اجلرائم املرتكبـة يف يوغوسـالفيا الـسابق       
ثريت هـذه النقـاط يف البيانـات الثالثـة الـسابقة الـيت أدىل               وقد أُ 

  . هبا وفد بلدي، وهي ال تزال صاحلة
يف مــا يتعلــق بتعــاون الــدول مــع احملكمــتني، يرحــب  و  

ــه املــدعي العــام      وفــد بلــدي بالتقــدم امللحــوظ الــذي أشــار إلي
ــع احملكمــ      ــاون ســلطات صــربيا م ــشأن تع ــز ب ــة برامرت ة اجلنائي

ونــشجع صــربيا علــى مواصــلة . الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة
جهودهــا لتحقيــق ذلــك اهلــدف، ونأمــل أن يــتم القــبض قريبــا  

ونشجع مجيـع الـدول     . على السيد مالديتش والسيد هادزيتش    
احملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة ليوغوســــالفيا الــــسابقة  باملرتبطــــة 

ــدا علــــى   ــة لروانــ ــة الدوليــ ــة اجلنائيــ ــا واحملكمــ ــز تعاوهنــ  تعزيــ
. ســيما بغيــة إلقــاء القــبض علــى اهلــاربني      احملكمــتني، ال مــع

وينبغــي أن يــنجم التعــاون عــن التــزام عــام ولــيس جمــرد التقــدم 
ويف مــا يتعلــق باحملكمــة اجلنائيــة  . احملــرز بــني الفينــة واألخــرى 

الدولية ليوغوسالفيا السابقة، من املؤسـف مالحظـة أنـه كـثريا            
 أشـكال ارسة بعض الضغط أو غـريه مـن      ما تقوم احلاجة إىل مم    

  .التدخل الدويل لكي يتسىن املضي قدما يف التعاون
 أوال وقبـل كـل      ،غري أنين أود أن أغتـنم هـذه الفرصـة           
 ألوايف جملس األمن وأعضاء األمـم املتحـدة علـى نطـاق             ،شيء

الفريـــق العامـــل   أوســـع مبعلومـــات مـــستكملة عـــن أنـــشطة     
املعـــين باحملـــاكم الدوليـــة،  الرمســـي التـــابع جمللـــس األمـــن   غـــري
وأالحـظ، علـى   . ٢٠٠٨تـشرفت بلجيكـا برئاسـته عـام          الذي

حنــو خــاص، التقــدم اهلــام الــذي أحــرزه الفريــق العامــل بــشأن  
ــ للقيــام  للمــسائل املتبقيــة،أو آليــتني  آليــةإنــشاءمــسألة  بعض ب

ــة ليوغوســالفيا   الوظــائف األساســية ل  ــة الدولي لمحكمــة اجلنائي
  .نائية الدولية لرواندا بعد إغالقهماالسابقة واحملكمة اجل

واســـترعي االنتبـــاه إىل أنـــين ســـأقدم بيانـــا مفـــصال        
ــس    يف ــيس اجمللـ ــأوجهها إىل رئـ ــيت سـ ــالة الـ ــأطلب ،الرسـ  وسـ

  . تعميمها بوصفها وثيقة رمسية من وثائق جملس األمن

. ٢٠٠٨ اجتماعــا عــام ٢٩عقــد الفريــق العامــل لقــد   
لى حنـو مـشترك احملكمـة      واستندت مناقشاته إىل ورقة أعدهتا ع     

اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة          
ســبتمرب /قحــت يف أيلــول وُن،٢٠٠٧مــارس / يف آذار،لروانــدا
وأجــري حــوار هــام بــني الفريــق العامــل واحملكمــتني   . ٢٠٠٧

ــسنة  ــة ال ــات     ،طيل ــد اجتماع ــادل الرســائل وعق ــن خــالل تب  م
احملكمتني ويف إطار زيارة قام هبـا       ثلي  مؤمترات بالفيديو مع مم   و

ــول    ــة أيل ــق العامــل لكــل مــن احملكمــتني يف هناي ســبتمرب، /الفري
  .أشار إىل ذلك املتكلمون السابقون وقد

القاضـي  واستمع الفريق العامـل إلحاطـة إعالميـة مـن             
لجنة االستشارية للمحفوظـات،  ، رئيس ال  ريتشارد غولدستون 

ني إلسداء املشورة بشأن موقـع      سجل احملكمت أمينا  اليت أنشأها   
وتلقى الفريـق  .  وما يتصل هبا من مسائل،أو مواقع احملفوظات 

 مـن الـسنة     جـدا العامل تقرير جلنة غولدستون يف وقت متـأخر         
. حبيــــث مل يــــتمكن مــــن النظــــر فيــــه علــــى حنــــو مــــستفيض

أجـرى الفريــق العامـل مـشاورات غــري رمسيـة مـع الــدول       كمـا 
روانـــدا وبلـــدان   أي - نيالـــيت تقـــع ضـــمن واليـــة احملكمـــت    

ــسابقة  ــالفيا الـ ــضا اآلراء   . يوغوسـ ــل أيـ ــق العامـ ــادل الفريـ وتبـ
  .أمني السجل لدى احملكمة اخلاصة لسرياليون مع

وخــالل اجلــزء األول مــن الــسنة عقــد الفريــق العامــل     
املـشتركة    الورقـة ثـريت يف مناقشات عامة بشأن املـسائل الـيت أُ   

، حتــول التركيــز إىل يونيــه/ مــن حزيــرانوابتــداء. للمحكمــتني
ــرار وضــع  ــساعدة  ، صــاغ مــشروعه عناصــر ق ــدي بامل ــد بل  وف

القيمة ملكتب الشؤون القانونيـة، الـذي أود أن أعـرب لـه عـن               
وأصـــبح مـــشروع القـــرار أســـاس  . أصـــدق مـــشاعر تقـــديري

وبينمـا مت االتفـاق      .مناقشات مكثفة ومر بـثالث صـيغ متتاليـة        
ال هناك جمـاالت    على العديد من عناصر مشروع القرار، ال تز       

 ولن نـتمكن مـن وضـع صـيغة هنائيـة ملـشروع              ،كبريةاختالف  
  .٢٠٠٨القرار قبل هناية عام 
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وحــددت الورقــة املــشتركة للمحكمــتني عــددا مــن        
الوظائف املتبقية اليت قد تقوم احلاجة إىل أن تنفذها آلية دوليـة            

وتـشمل هـذه الوظـائف حماكمـة     . متبقية بعد إغالق احملكمـتني    
، واستعراض األحكام، وإحالة القضايا علـى الواليـات         اهلاربني

، بانتهاك ُحرمة احملكمـة   اإلجراءات املتعلقة   والقضائية الوطنية،   
  األحكــــامومراقبــــة تنفيــــذومحايــــة الــــشهود، واحملفوظــــات، 

املــسائل ونفــس اجلــرم، عــن منــع احملاكمــة مــرتني  و، بالــسجن
ــة، و   ــساعدة القانونيـ ــدفاع واملـ ــامي الـ ــصلة مبحـ ــات املاملتـ طالبـ

التعويض، واإلعالم وبناء القدرات، واملسائل املتعلقة بـاملوارد        ب
وناقش الفريـق العامـل كـل مـسألة مـن هـذه املـسائل               . البشرية

اليت ميكن أن تشكل وظائف متبقية، وحدد األسئلة املطروحـة          
  .على احملكمتني ونظر يف ما قدمتاه من أجوبة

ــشرو      ــشة عناصــر م ــز إىل مناق ــل التركي ــرار مث انتق ع ق
وبـرزت أربعـة جمـاالت ميكـن التوصـل فيهـا إىل             . جمللس األمـن  

أوال، جيب حماكمـة اهلـاربني، فـاإلفالت    . اتفاق يف وقت مبكر  
 أصــحاب نياهلــاربجيــب تقــدمي  و. مــن العقــاب غــري مقبــول   

 -  الذين يتحملـون أكـرب قـدر مـن املـسؤولية           - املناصب العليا 
ــة املتبقيــة   ــة أمــام اآللي ــة  . للمحاكمــة الدولي ــا، تــشكل إحال ثاني

ــدنيا       ــب املتوســطة وال ــهمني ذوي الرت ــيت ختــص املت ــضايا ال الق
الواليــات القــضائية الوطنيــة ذات االختــصاص جــزءا هامــا   إىل

ــتني   ــدى احملكمـ ــاز لـ ــتراتيجييت االجنـ ــن إسـ ــسي  . مـ ــا، يكتـ ثالثـ
.  للـشهود والـضحايا أمهيـة حامسـة        احلمايـة االستمرار يف تـوفري     

ملك لألمم املتحـدة وجيـب اإلبقـاء        رابعا، حمفوظات احملكمتني    
  .سيطرهتاعليها حتت 

إن املناقــشات املتعاقبــة بــشأن الــصيغ الــثالث لعناصــر     
القرار حددت إىل حد كـبري هيكـل اآلليـة أو اآلليـات احملتملـة               
ــة إىل اآلليــة أو اآلليــات بغيــة        ــة املــسائل املتبقيــة واحلاج ملعاجل

ــالر    ــتني، ب ــة للمحكم ــتمرار الشخــصية القانوني ــه  اس ــن أن غم م
ــا ــآلراء     م ــة ل ــات اهلام ــت توجــد بعــض االختالف ــي . زال وينبغ

مواصلة املناقشات بشأن تلك املسائل، فضال عن املـسائل الـيت      

واملـسائل  . مل ينظر فيها بعد بصورة تفـصيلية، مثـل احملفوظـات      
الرئيسية اليت يتعني النظـر فيهـا فيمـا يتعلـق باحملفوظـات تتـصل               

ان ينبغــــي أن يكــــون مقــــر  مــــا إذا كــــ-مبوقــــع احملفوظــــات 
ــة     احملفوظــات هــو  ــسائل املتبقي ــة معاجلــة امل  -نفــس مكــان آلي

وكيفية التعامل مع املواد الـسرية، مبـا يف ذلـك مـسألة إمكانيـة               
  .االطالع على تلك املواد

وأحــث جملــس األمــن علــى اغتنــام الــزخم الناشــئ يف     
 بغية مواصلة العمل بنفس الـسرعة، وعلـى أسـاس           ٢٠٠٨عام  

القــرار، حبيــث ميكــن إحــراز التقــدم الــالزم يف بدايــة   مــشروع 
  .٢٠٠٩ عام

وكان من دواعي سرور بلجيكا أن يطلب منها تـويل            
ونعتقـد أن الفريـق     . ٢٠٠٨رئاسة الفريـق العامـل خـالل عـام          

عمل بصورة فعالة يف ظل قيادة رئيس واحد بـدال مـن تنـاوب     
 وأوصي بقـوة بتعـيني رئـيس واحـد مـرة أخـرى لعـام               . الرئاسة
  . بغية مواصلة العمل اهلام٢٠٠٩

ــة        ــشاء آلي ــرار إلن ومت إحــراز تقــدم كــبري يف صــياغة ق
ملعاجلــة املــسائل املتبقيــة بغيــة االضــطالع مبهــام أساســية معينــة   
ــسابقة     ــة ليوغــسالفيا ال ــى إرث احملكمــة الدولي وللمحافظــة عل
واحملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة لروانــــدا بعــــد إجنــــاز احملكمــــتني 

هليكل األساسي لآلليـة وهـدفها األساسـي أمـران      وا. ألعماهلما
. وحــــددت املــــسائل املعلقــــة بــــشكل واضــــح    . واضــــحان

ــع ــني      وم ــا ب ــشترك واف وإرادة سياســية فيم وجــود أســاس م
ــرار بتوافــق اآلراء أمــر يف     ــإن التوصــل إىل اختــاذ ق األعــضاء، ف

  .متناول اليد
ــضع       ــن أن يـ ــس األمـ ــد جملـ ــام، أود أن أناشـ ويف اخلتـ

ــة الــس  ــة ملعاجلــة املــسائل   نــصب عيني ــشاء آلي بب األساســي إلن
ــة أال وهــو ــرام حقــوق الــضحايا وحقــوق الــشهود   : املتبقي احت

وبعــد عــامني . وحقــوق املتــهمني وحقــوق األشــخاص املــدانني
من املشاركة القوية يف هذه املسألة، أصـبحت بلجيكـا مقتنعـة            
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اقتناعـــا ثابتـــا أكثـــر مـــن أي وقـــت مـــضى بـــأن علـــى اجملتمـــع 
 أن يكـون  -خـالل آليـة معاجلـة املـسائل املتبقيـة       من  - الدويل

مسؤوال، على األقـل، عـن حماكمـة الفـارين، ومحايـة الـضحايا              
والشهود، والدعاوى املتعلقة بانتهاك حرمـة احملكمـة، ومراقبـة          
أحكـــام العقوبـــة بالـــسجن وإنفاذهـــا، واســـتعراض األحكـــام، 

  .وإدارة حمفوظات احملكمتني
نـود أوال   ):  بالفرنـسية  تكلـم ) (فرنسا(السيد الكروا     

ــة    ــة اجلنائيـ ــامني للمحكمـ ــدعيني العـ أن نـــشكر الرئيـــسني واملـ
الدولية ليوغـسالفيا الـسابقة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا             

وأود بـصورة خاصـة أن أهنـئ        . على تقاريرهم نصف الـسنوية    
القاضي باتريك روبنـسون علـى توليـه رئاسـة احملكمـة اجلنائيـة              

  .يا السابقةالدولية ليوغسالف
ــن وجودمهــا         ــة م ــة للغاي ــة دقيق ــان مبرحل ــر احملكمت ومت

ونــصت االســتراتيجية . مرحلــة اســتكمال أعماهلمــا: وهــي أال
 علـى إجنـاز     ٢٠٠٤ وعـام    ٢٠٠٣اليت وضعها اجمللـس يف عـام        

ــام   ــات يف عـــ ــال يف  ٢٠٠٨احملاكمـــ ــع األعمـــ ــاز مجيـــ  وإجنـــ
 الـيت   ومت اختيار هذين التارخيني مراعاة للتوقعات     . ٢٠١٠ عام

صــدرت يف ذلــك الوقــت بــشأن كيفيــة ســري األمــور، وعمــل   
  .التارخيان بوصفهما هدفا معقوال

ــتم        ــة لــن ي ــم أن تلــك املواعيــد النهائي ــوم نعل وحنــن الي
الوفاء هبا بسبب التقلبات القضائية والقيـود اإلجرائيـة، وأيـضا            

. بسبب إلقاء القـبض مـؤخرا علـى عـدد مـن املتـهمني الفـارين               
ــا نالحــظ صــعو   ــن ذوي    كم ــهمني م ــل املت ــذ إجــراء نق بة تنفي

الرتــب الــدنيا إىل الواليــات القــضائية الوطنيــة، وهــو إجــراء       
. يشكل أحد العناصـر الرئيـسية السـتراتيجية إجنـاز احملاكمـات           

ــاز      ــه إجنـ ــن فيـ ــع ال ميكـ ــن اآلن يف وضـ ــال، حنـ ــى أي حـ وعلـ
ــام   ــات يف عــ ــال  ٢٠٠٨احملاكمــ ــع األعمــ ــشى أن مجيــ ، وخيــ

  .٢٠١٢تستكمل قبل عام  لن

وندرك أن احملكمتني تعمالن بأسرع ما ميكـن، وننـوه            
. جبهودمهـــا للتعجيـــل بالعمـــل وترشـــيد إجـــراءات احملاكمـــات

بد من بـذل قـصارى اجلهـد السـتكمال اسـتراتيجية إجنـاز               وال
احملاكمات يف أقـرب وقـت ممكـن، وبـالطبع، مـع ضـمان هتيئـة                

ومـــن مـــسؤولية . الظـــروف إلجـــراء حماكمـــات عادلـــة دائمـــا
لس أن يوفر للمحكمتني وسائل بلـوغ ذلـك اهلـدف، علـى         اجمل

النحو الذي فعله صباح هـذا اليـوم بتمديـد املوافقـة للمحكمـة           
اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة لتعيني قضاة خمصصني بعـد         

ونتوقع أن تلقـى أيـضا معاملـة        . انقضاء املوعد النهائي القانوين   
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة اجيابيــة الطلبــات املماثلــة املقدمــة مــن  

وتود فرنـسا أن تـضمن أن لـدى احملكمـتني القـدرات             . لرواندا
  .القضائية الالزمة يف هذا الوقت الصعب

ومل حيــن الوقــت بعــد لوضــع كــشف حــساب هنــائي      
ــان، ولكــن يف وســعنا بالفعــل أن     ــه احملكمت للعمــل الــذي أجنزت

تنجزاه عنـد   نقول إهنما أجنزتا العمل الذي أراد هلما اجمللس أن          
وجــسدت احملكمتــان منــذ إنــشائهما إرادة اجملتمــع . تــشكيلهما

الـــدويل لـــرفض اإلفـــالت مـــن العقـــاب علـــى أخطـــر اجلـــرائم 
ــسان     ــوق اإلن ــانون حق ــسانية وق ــة ضــد اإلن ــشأت . املرتكب وأن

احملكمتان فقها قضائيا ميكن أن يصبح مفيـدا جلميـع الواليـات            
وســاعدت . رائمالقانونيــة الــيت جيــب أن تتعامــل مــع تلــك اجلــ  

احملكمتان يف هتدئة التوترات ويف إعادة السالم واألمن بطريقـة          
  .حامسة يف إطار منطقتيهما

ــهما      ــستكمال عمل ــى احملكمــتني أن ت ــتعني عل . واآلن ي
ولـــن يـــستكمل العمـــل إال بتقـــدمي مجيـــع املتـــهمني الرئيـــسيني 

وعلــى مجيــع الــدول أن تتعــاون تعاونــا . والفــارين إىل احملاكمــة
ــة بلــوغ ذلــك اهلــدف  كــامال ومثــل إلقــاء .  مــع احملكمــتني بغي

 إحـراز   زوبليـانني القبض مؤخرا على السيد كراديتش والـسيد        
تقــدم كــبري بالنــسبة للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغــسالفيا       
الــسابقة، وأمكــن اعتقــال املتــهمني الفــارين مــن خــالل تعــاون  

ملـدعي العـام    والحظنا التعليقات اإلجيابية اليت أدىل هبا ا      . صربيا
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برامريتز بشأن ذلك التعاون، ونثق بأن التعـاون سيـستمر حـىت            
 الــسيد مالديــتش -يتــسىن اعتقــال الفــارين االثــنني األخرييــن   

وأود أن أشـري إىل أن التعـاون الكامـل مــع    . والـسيد هـادزيتش  
ــسابقة يــشكل عنــصرا     ــة ليوغــسالفيا ال ــة الدولي احملكمــة اجلنائي

ــق   ــتراتيجية حتقي ــيا يف اس ــع   أساس ــساب جلمي ــتقرار واالنت  االس
بلــدان املنطقــة، ونناشــد تلــك البلــدان تقــدمي كــل املــساعدة        

ــة إىل احملكمــة  ــة    . الالزم ــة الدولي ــق باحملكمــة اجلنائي وفيمــا يتعل
وهنــاك أيــضا نناشــد .  متــهما فــارا١٣لروانــدا، مــا زال هنــاك 

ــا        ــاء بالتزاماهت ــة والوف ــع احملكم ــا م ــز تعاوهن ــة تعزي ــدول املعني ال
وعلــى وجــه  . تعلــق باعتقــال ونقــل املتــهمني الفــارين    ي فيمــا

اخلــصوص، نناشــد حكومــة كينيــا أن تبــذل قــصارى جهــدها   
إللقاء القبض على فيليسيان كابوغا ونقله إىل احملكمة اجلنائيـة          

  .الدولية لرواندا
وإذا مل تـــتم حـــسم مـــشكلة الفـــارين قبـــل إغــــالق        

كمـتني،  احملكمتني، ال بد من حسمها يف سـياق إدارة إرث احمل          
نظــرا ألنــه مــن غــري املقبــول إطالقــا أن يعــين إغــالق احملكمــتني 

ــاب    ــن العق ــارين م ــالت اجملــرمني الف ــام   . إف وهــذه إحــدى امله
الرئيسية اليت ستـضطلع هبـا آليـة معاجلـة املـسائل املتبقيـة املقـرر                

وعمــل الفريــق العامــل غــري  . إنــشاؤها بعــد إغــالق احملكمــتني 
وليتني التـابع للمجلـس ألكثـر مـن         الرمسي املعين باحملكمتني الـد    

. عام بشأن تلك املسألة، يف ظل القيادة الفعالة للغاية لبلجيكـا          
ويف ذلك الصدد يود وفدي أن يشكر وفـد بلجيكـا، وخاصـة             
مستــشاره القــانوين، الــسيد وليــام روالن، علــى العمــل املتميــز  

كما أود أن أشكر رئيسي احملكمتني ومـدعييهما        . الذي أجنزاه 
 ومسجليهما على التعاون املمتاز الـذي قـدموه للفريـق           العامني

العامل، وخاصـة خـالل الزيـارة األخـرية الـيت قـام هبـا الفريـق،                 
  . اخلريف يف

إن جملس األمن متكن بالفعل مـن توضـيح عـدة نقـاط               
لالتفاق بـشأن إدارة املهـام املتبقيـة، ومـن أوالهـا أن يقـدم إىل                

ــارون الـــذين يتحملـــ  ــة الفـ ــة الدوليـ ون أكـــرب قـــدر مـــن  العدالـ

وذلـــك يتطلـــب إنـــشاء آليـــة يف وســـعها أن تعيـــد . املـــسؤولية
تــشكيل القــدرات حملاكمــة هــؤالء األشــخاص حاملــا يــتم إلقــاء 

وثبــت أن تلــك اآلليــة، الــيت ستنــشأ يف إطــار   . القــبض علــيهم
األمــم املتحــدة، ســتكون آليــة صــغرية ومؤقتــة وفعالــة، وأيــضا   

ــصادية ـــ  . اقتــ ــضحايا والـ ــة الــ ــتكون محايــ شهود واإلدارة وســ
ــة     ــام اآللي ــن ضــمن مه ــضائية للمحفوظــات م ــه  . الق ــرى أن ون

ستتعني على اآللية أيضا أن تـشرف علـى تنفيـذ األحكـام الـيت               
ــة      ــة بإهان ــدعاوى املتعلق ــستعرض ال ــان وأن ت ــصدرها احملكمت ت

وبــالرغم مــن التقــدم احملــرز، مــا زال الوضــع لــيس  . احملكمــتني
 هـذه املـسألة، ولكننـا       جاهزا الختـاذ جملـس األمـن قـرارا بـشأن          

نأمل أن يتمكن الفريق العامل من املضي وبسرعة حنو التغلـب           
  .على الصعوبات الرئيسية

واألمر األساسي هو أن يتخذ جملس األمـن اخلطـوات            
ــضمان ســالمة واســتمرار إرث احملكمــتني    ــة ل ــق . الالزم وحتقي

وال بـد أن تكـون املهـام        . العدالة لن ينتـهي بـإغالق احملكمـتني       
تبقية للمحكمتني على قدر مطالـب اإلنـصاف والعدالـة الـيت            امل

  .حكمت إنشاء احملكمتني
ــارلو    ــسيدة ديكـ ــة   (الـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ) الواليـ

يرحــب وفــدي بالرئيــسني روبنــسون  ): تكلمــت باالنكليزيــة(
وبايرون وباملدعيني العـامني برامريتـز وجـالو يف اجمللـس اليـوم،             

كافحـــة اإلفـــالت مـــن ويـــشكرهم علـــى عملـــهم املتواصـــل مل 
ــاب ــسا     . العقـ ــه رئيـ ــى انتخابـ ــسون علـ ــي روبنـ ــئ القاضـ وهننـ

كمـا نـود أن     . للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوسـالفيا الـسابقة      
ــاملني يف      ــوظفني الع ــامَّني وامل ــدَعيني الع ــى القــضاة وامل ــثين عل ن
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الـسابقة واحملكمـة اجلنائيـة          

  .دا على دأهبم يف عمل احملكمتنيالدولية لروان
ــدة       ــازات العديــ ــدة باإلجنــ ــات املتحــ ــرف الواليــ تعتــ

للمحكمــتني، ونعتــرف بــشكل خــاص بإلقــاء القــبض مــؤخرا   
وبـدء إجـراءات     على رادوفـان كـراديتش وسـتويان جوبليـانني        
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وحنــث احملكمــتني علــى مواصــلة تنفيــذ . احملاكمــة يف قــضيتيهما
ــاء بواليتيهمــا  اســتراتيجيات اإلجنــاز اخلاصــة هبمــا    هبــدف الوف

األساسيتني القاضـيتني بتقـدمي املـسؤولني عـن اجلـرائم املرتكبـة             
  .يف يوغوسالفيا السابقة ورواندا إىل العدالة

ــة       ــا احملكمـ ــيت تواجههـ ــصعوبات الـ ــا بالـ ــيط علمـ وحنـ
اجلنائية الدولية لرواندا يف إحالة قضايا املتـهمني إىل الـسلطات            

تمــع الــدويل علــى إعــادة تأكيــد   القــضائية الوطنيــة، وحنــث اجمل 
ونـثين علـى   . التزامه بتعزيز القدرات القضائية احملليـة يف روانـدا       

اجلهود احمللية يف جمايل رفع الدعوى واملقاضـاة لكفالـة احملاسـبة            
على اجلرائم املرتكبة أثنـاء حـروب البلقـان، الـيت تتـسم بأمهيـة               

  .حامسة الستقرار املنطقة يف األمد الطويل
نـــشدد مـــرة أخـــرى علـــى وجـــوب تقـــدمي  ونـــود أن   

فــال جيــوز الــسماح لألشــخاص . املتــهمني اهلــاربني إىل العدالــة
الذين أصدرت احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة             
واحملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا لـــوائح اهتـــام حبقهـــم بـــأن 
يتمتعوا باإلفالت مـن العقـاب جملـرد تعـذر القـبض علـيهم قبـل              

هلـــم  وجيـــب أن يكـــون واضـــحا . ء واليـــيت احملكمـــتنيانقـــضا
  .وألولئك الذين يدعموهنم بأن استراتيجية كهذه لن تنجح

وبنــاء عليــه، حتــث الواليــات املتحــدة اجملتمــع الــدويل     
 ١٥على العمل جبد لكفالة إلقـاء القـبض علـى األشـخاص الــ                

الذين أصدرت احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة             
كمة اجلنائية الدولية لرواندا لـوائح اهتـام حبقهـم ومـا زالـوا          واحمل

ــارين ــة    . فـ ــا القانونيـ ــاء بواجباهتـ ــدول إىل الوفـ ــدعو الـ ــا نـ كمـ
ــام مــع احملكمــتني   وقــد تــشجعنا بالتعــاون  . بالتعــاون بــشكل ت

األخـــري بـــني احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا ومجهوريـــة       
 لكـن تقـدمي تعـاون       الدميقراطية بشأن تعقب اهلـاربني،     الكونغو

  . أكرب مطلوب
ويساورنا القلق من افتقار حكومـة كينيـا إىل الـشعور             

بإحلاحيــة التــصرف جتــاه التقــارير الــيت تفيــد باســتمرار متتــع        

اهلــارب مــن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا واملتــهم بتمويــل  
وحنـث  . اإلبادة اجلماعية، فليسيان كابوغـا، بـصالت يف كينيـا         

التصرف الفوري بـصدد توصـيات احملكمـة اجلنائيـة          كينيا على   
وعلى اختـاذ خطـوات إضـافية ملنـع كابوغـا مـن االسـتفادة مـن             

  .الشبكات اليت تسانده
ــة ليوغوســالفيا       ــة الدولي ــق باحملكمــة اجلنائي وفيمــا يتعل

ــان      ــى رادوفـ ــبض علـ ــاء القـ ــى إلقـ ــربيا علـ ــئ صـ ــسابقة، هننـ الـ
ــه  ــى    . كــراديتش ونقل ــضا عل ــبض أي ــاء الق ــارَبْين وجيــب إلق اهل

املتبقيني راتكو مالديتش وغوران هدزيتش، وندعو الـسلطات        
الصربية إىل القيام بأقصى ما يف وسـعها لتحديـد مكـان هـذين              

إن حـل قـضيتيهما حيـوي    . الشخـصني وإلقـاء القـبض عليهمـا    
كمـا نـود أن نــشدد   . بالنـسبة لالسـتقرار واملـصاحلة يف البلقــان   
ــدان تعاو    ــع البل ــاون مجي ــة تع ــى أمهي ــع احملكمــة   عل ــا كــامال م ن

ــا حيــال     ــة ليوغوســالفيا الــسابقة، ونــسجل قلقن اجلنائيــة الدولي
تقريـر املــدعي العــام برامريتـز الــذي يفيــد بـأن اإلدعــاء مل يتلــق    
بعد الوثائق األساسية حملاكمة كوتوفينا، على الرغم من بعـض          

  . اخلطوات املشجعة اليت اختذهتا احلكومة الكرواتية
ــسلطات يف ا    ــا  وحنـــث الـ ــنة واهلرســـك وكرواتيـ لبوسـ

وصربيا على مواصلة العمل الوثيق مع احملكمة اجلنائية الدوليـة          
ليوغوسالفيا السابقة، كما حنث حكوماهتا علـى الوفـاء جبميـع           

إضــافة إىل ذلــك، حنــث الــسلطات  . مــسؤولياهتا جتــاه احملكمــة 
الوطنيــة يف املنطقــة علــى العمــل الوثيــق بعــضها مــع بعــض مــن  

ر املعلومـــات، وتـــسهيل نقـــل مرافعـــات  أجـــل حتـــسني تـــشاط
احملاكمات على جرائم احلرب بـني الـدول، حـسب االقتـضاء،       
والنظر يف تنقيحات القوانني هبدف الـسماح بتـسليم املـواطنني           

  .املتهمني جبرائم حرب
وتـــشكر الواليـــات املتحـــدة الـــسفري غرولـــز والوفـــد    

ي البلجيكي على عملهم بصفة رئيس الفريق العامل غري الرمسـ         
ونتطلـــع إىل العمـــل مـــع أعــــضاء    . املعـــين باحملـــاكم اجلنائيـــة   
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إلمتـام مهمـة إنـشاء آليـة ملعاجلـة املـسائل املتبقيـة تكفـل                 اجمللس
يتمتــع أي جمــرم حــرب يف هــذه الــصراعات بــاإلفالت مــن   أال

العقـــاب وتـــضمن إرث احملكمـــتني بينمـــا تـــسمح باختتامهمـــا 
  .بفعالية وجناح

 رئيــسي احملكمــتني أخــريا، أود مــرة أخــرى أن أشــكر   
واملــدعيني العــامني والقــضاة وأمــيين الــسجل واملــوظفني علــى    
ــر وجهــودهم إلهنــاء اإلفــالت مــن العقــاب علــى      ــهم اخلّي عمل

  .اجلرائم هذه
ــدر     ــسيد قوي ــة (ال ــة الليبي ــة العربي نرحــب ): اجلماهريي

ــتني، القاضـــيني باتريـــك روبنـــسون ودينـــيس    برئيـــسي احملكمـ
ــامني،  ــايرن، وباملــدعيني الع ــز وحــسن جــالو  ب .  ســريج برامريت

ونشكرهم ال على إحاطـاهتم الوافيـة فحـسب، بـل أيـضا علـى             
  . العمل املتميز الذي اضطلعوا به مع معاونيهم

لقد تـضمن كـل مـن تقريـري احملكمـتني واإلحاطـات               
اإلعالمية اليـوم، فـضال عـن تقـارير احملكمـتني عـن اسـتراتيجية            

ــشطة الــيت    ــدة عــن األن  قامــت هبــا كــل  اإلجنــاز، تفاصــيل عدي
وُتظهـر هــذه األنـشطة تقـدما ملحوظــا يف تنفيـذ مــا مت     . منـهما 

تقريره ضـمن اإلطـار الـزمين السـتراتيجية اإلجنـاز كمـا حـدده               
اجمللس وطلب التقيد بـه دون إخـالل بأصـول احملاكمـة العادلـة        

  . وحقوق املتهمني
ال شك أن تعذر احتجاز بعـض املتـهمني أو اإلفـالت              

ــاب عــن جــرائ   ــن العق ــهاكات جــسيمة   م ــة وانت ــادة مجاعي م إب
للقـــانون اإلنـــساين الـــدويل مهـــا مـــصدر قلـــق دويل وشـــواغل  

على أن هذا الواقـع املؤسـف ال حيـول دون االلتـزام             . مشروعة
  .بتنفيذ استراتيجية اإلجناز ضمن إطارها الزمين

. لقد حث اجمللس الدول علـى التعـاون مـع احملكمـتني             
الدول املعنية يف البحث عـن      وسجل التقريران تقدما يف تعاون      

الفـــارين وتـــسليمهم واملـــساعدة يف تـــوطني مـــن أمـــضى مـــدة 
  . عقوبته أو متت تربئته

ونــسجل مــا ورد يف كــل مــن التقريــرين حــول دعــم      
وتعاون الدول مع احملكمتني، ال سيما مجهوريـة روانـدا ودول           

وما زال األمر يقتـضي مواصـلة       . مجهورية يوغوسالفيا السابقة  
الدويل وتقدمي الدعم املادي والبشري الكفيل بـتمكني        التعاون  

  . احملكمتني من إجناز مهامهما
لقـــد شـــدد اجمللـــس علـــى تعزيـــز قـــدرات الـــسلطات    

ــسابقة    ــدا ويوغوســالفيا ال ــثّمن . القــضائية يف كــل مــن روان ون
ورد يف التقريرين مـن مبـادرات حـول هـذا التعزيـز ونـدعو                ما

ــه هبـــدف متكـــني مؤســـسات القـــ   ــن إىل تعميقـ ــوطين مـ ضاء الـ
ونرى أن هذا التعزيز يندرج ضـمن       . مواصلة أعمال احملكمتني  

االســتمرار يف إحالــة أكــرب قــدر ممكــن مــن القــضايا املعلقــة إىل  
ــراءات      ــادئ وإجـ ــل مببـ ــه الكامـ ــار التزامـ ــضاء يف إطـ ــذا القـ هـ

إن ذلك يفرضه احترام مبدأ املـساواة وتعزيـز         . احملاكمة العادلة 
 املعنيــة، ويــؤّمن حيازهتــا حملفوظــات  ســيادة القــانون يف الــدول 

تتجــاوز أمهيتــها اإلجــراءات القــضائية إىل تــاريخ هــذه الــدول   
  .واملصاحلة الوطنية فيها

لقد تغـريت الظـروف منـذ إنـشاء احملكمـتني مـع هنايـة                 
وطُـورت املؤسـسات    . القرن املاضي كمحكمتني غري دائمـتني     

ث والتــشريعات يف هــذه الــدول حيــث ارتكبــت اجلــرائم وحيــ 
توجد األدلة ويوجد الشهود، مبا ميكنـها مـن أن تتنـاول مبهنيـة              

  .املسائل العالقة بدعم ومساعدة اجملتمع الدويل
إن حرصـــنا علـــى إجنـــاز أعمـــال احملكمـــتني يف إطـــار    

ــد اســتراتيجية االجنــاز يفــرض البــت يف     مراعــاة قــصوى ملواعي
ــا  ــرب وقـــت يف إرثهمـ ــاص   . أقـ ــديرنا اخلـ ــوم تقـ ــسجل اليـ ونـ

 بــذلت يف إطــار الفريــق العامــل غــري الرمســي،      للجهــود الــيت 
برئاسة بلجيكا، ونتطلع إىل تناول قريـب حملـصلة هـذه اجلهـود          
وإقامة آليـة دوليـة تكفـل بعـد هنايـة احملكمـتني التعامـل بكفـاءة          

  .وفعالية مع إرثهما
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تكلـــم ) (إيطاليـــا (الـــسيد تـــرزي دي ســـانت أغاتـــا  
يف تقـدمي الـشكر     أود أن أشارك الوفود األخـرى       ): باإلنكليزية

ــز      ــامني برامريت ــدعيني الع ــايرون، وللم ــسون وب ــسني روبن للرئي
كمــا أود أن . وجــالو، علــى البيانــات الــيت قــدموها للمجلــس  

أهنئ الرئيس روبنسون على انتخابه مـؤخرا وأن أمتـىن لـه كـل           
ــستقبل  ــساعيه يف امل ــنم هــذه   . النجــاح يف م ــضا أن أغت وأود أي
 فاستو بوكار بـصفته رئـيس       الفرصة ألشيد بالعمل الذي أجنزه    

احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة خــالل األعــوام 
لقــد متكنــت احملكمــة، يف ظــل قيادتــه، مــن أن . الثالثــة املاضــية

تصل إىل مستوى عال للغاية من الكفاءة مع االحترام الكامـل           
  .ملبدأ احملاكمة العادلة

 يف متابعـة    ترحب إيطاليا بالتقدم امللموس الذي أحـرز        
ــزام القـــوي     ــاز احملاكمـــات مـــن خـــالل االلتـ ــتراتيجييت إجنـ اسـ

ومـع  . للمحكمتني والقضاة واملدعيني العامني واملوظفني قاطبة     
ــال حقيقــة أن اســتراتيجييت      ــالقلق نوعــا مــا حي ذلــك، نــشعر ب

وبطبيعـة احلـال، يعـزى      . إجناز احملاكمات سيتأخر اسـتكماهلما    
، وتعذر كفالة االعتقـال     ذلك بقدر كبري إىل عوامل موضوعية     

العاجــل للمتــهمني وتــسليمهم، والعوائــق الــيت تعتــرض ســبيل    
ونعتقـد أنـه، بـدال مـن        . التعاون القضائي وغريها من األسباب    

مناقــشة املاضــي، حــان الوقــت للنظــر إىل املــستقبل وحملاولــة       
كفالــة االختتــام الــسلس لألنــشطة القــضائية، متــشيا مــع أفــضل 

  .لة وأصول احملاكماتمعايري احملاكمة العاد
ويف الوقت نفسه، ينبغي للمجلس أن يـشدد علـى أن             

ويف ذلـك   . التعاون أساسي لإلجناز الناجح حقـا للمحاكمـات       
. الــصدد، حتــسن مــؤخرا وبقــدر كــبري التعــاون مــع احملكمــتني  

ولكــن مــن احملــبط إىل حــد مــا أن نــشهد أنــه مــا زالــت توجــد  
صبح التعـاون   وال بـد أن يـ     . صعوبات بعد كل هـذه الـسنوات      

  .ممارسة مطلقة

إن احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا، يف ظــل قيــادة        
القاضــي بــايرون، ســعت لتحــسني قــدرهتا علــى احتــرام موعــد 

كمـا أن لـديها خططـا طموحـة السـتكمال           . إجناز احملاكمـات  
ولكـن األمـر الـذي يـدعو إىل        . ٢٠٠٩احملاكمات خـالل عـام      

 تبدو غري مواتيـة يف هـذه        األسف أن املزيد من حاالت التأخري     
وبـــالرغم مـــن ذلــك، حنـــن علـــى ثقــة بـــأن احملكمـــة   . املرحلــة 

ستواصــل بــذلك قــصارى جهــدها إلبقــاء حــاالت التــأخري يف   
وســننظر بعنايــة يف االقتــراح الــذي قدمــه اليــوم  . حــدها األدىن
  .الرئيس بايرون

وحنن واثقـون بـأن كلتـا احملكمـتني سـتبذالن قـصارى               
قضايا املعلقة ولتيـسري األنـشطة القـضائية    جهدمها الستكمال ال 

، مـن األمهيـة مبكـان وضـع         فويف هـذا املنعطـ    . قيد االستئناف 
اخلطــط املناســبة للتأكــد مــن مــنح دائــرة االســتئناف املــوظفني   

 . الالزمني واملوارد الالزمة

من الضروري أيضا تعزيز بنـاء القـدرات يف         ونرى أن     
 حيث السلطة القـضائية  البلدان املعنية بشكل مباشر، سواء من     

ــةأو  ــدويل    وســيكون .التوعي موضــع ترحيــب  دعــم اجملتمــع ال
إجـراء  قـدرات الـدول القـضائية علـى         ، مبا يف ذلك تعزيـز       كبري

تــشيد الــصدد، ذلــك ويف . لجــرائم الدوليــةلحماكمــات جنائيــة 
يطاليــا باملــساعدة املقدمــة إىل احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا      إ

املتحــدة األقــاليمي لبحــوث اجلرميــة  معهــد األمــم الــسابقة مــن 
ــة   ــة اجلنائي ــى    والعدال ــا، عل ــاون يف أوروب ومنظمــة األمــن والتع

ــة ليوغوســالفيا     ــيس احملكمــة الدولي ــر رئ ــوارد يف تقري النحــو ال
  ).S/2008/729انظر (السابقة 
تبقيـا  احملكمـتني جيـب أن      تركيت  ونود أن نشري إىل أن        
 الــيت عقــدها عــاتيف العديــد مــن االجتماو.  اجمللــسقيــد نظــر

رأسـه  ذي ت احملاكم الدولية، الـ   املعين ب لفريق العامل غري الرمسي     ا
مبـا سـيحدث بعـد      املسائل احلـساسة املتـصلة      نوقشت  بلجيكا،  

لتـزام  االأن  رى  الـصدد، نـ   ذلك  ويف  . االستراتيجيتنياستكمال  
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اجملتمـع  علـى   ا واضـح اظـل واجبـ  يحاكمة اهلـاربني ينبغـي أن      مب
القــرارات  ينبغــي اعتمــاد ل مــن اجمللــس،فعــاوبإســهام . الــدويل

 لغـرض الـذي أنـشئت     ااهلامة يف الوقت املناسب إلعادة تأكيـد        
حماكمــة املــسؤولني عــن ارتكــاب أبــشع  : احملكمتــانمــن أجلــه 

  . أراضي يوغوسالفيا السابقة وروانداعلىاجلرائم الدولية 
ــاخ   ــسفري تامــ ــشكر الــ ــود أن نــ ــز ، نــ ــد  غرولــ والوفــ

ــة للعلــى الرئاســة ا البلجيكــي  ــق العامــل غــري الرمســي   لفعال فري
أنــشطة الفريــق الطريــق وقــد مهــدت . احملــاكم الدوليــةاملعــين ب

   .حملكمتنيرث اإل
ــسيد سويــسكم    ــا (ال ــم باإل) (بنم ــبانيةتكل ، أود): س

 احملكمــــتني الــــدوليتنيرئيــــسي بــــادئ ذي بــــدء، أن أشــــكر 
الـيت  على اإلحاطـات اإلعالميـة       واملدعيني العامني للمحكمتني  

  .ا لنا هذا الصباحقدموه
 احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الـسابقة     مير عمل     

إذ يتعني علـى    .  مبرحلة حرجة  احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا   و
الــدوائر االبتدائيــة االنتــهاء مــن احملاكمــات يف كلتــا احملكمــتني 
مـع إمتـام    ، بعد أقل من ثالثـة أسـابيع،         ٢٠٠٨حبلول هناية عام    

عتــرف يويــود وفـد بلــدي أن  . ٢٠١٠ا يف عـام  مــهلمجيـع أعما 
موظفو كلتـا احملكمـتني فيمـا يتعلـق        الكبري الذي أبداه    لتزام  الاب
ومـع ذلـك، جيـب      .  اإلجنـاز  يتاألهداف الـواردة يف اسـتراتيجي     ب

لكــم اهلائــل مــن بأنــه قــد يكــون لنعتــرف نتــوخى الواقعيــة فأن 
  . ددةالعمل أثر كبري على املواعيد النهائية احمل

نـشعر  ، ف احملكمة اجلنائية الدوليـة لروانـدا     أما خبصوص     
بعـــض  إحالـــة قيـــبـــالقلق إزاء عـــدد مـــن العقبـــات الـــيت تع    

ــة،  إىل احملاكمــات  ــسلطات القــضائية الوطني ال ســيما تلــك  وال
ويساورنا القلـق   . املتعلقة بالضمانات اإلجرائية ومحاية الشهود    

ليـسيان  فن فـيهم    ، مبـ  طلقـاء  متـهما ال يزالـون       ١٣ أن    من أيضا
لـديها معلومـات عـن      الـيت تتـوفر     الـدول   وجيـب علـى     . كابوغا

. مـــع احملكمـــةاحتـــرام واجباهتـــا بالتعـــاون هـــؤالء األشـــخاص 

حملكمــة قـد يقــوض بـصورة مباشــرة أهـداف ا   عـدم التعــاون   إن
  .يف منطقة البحريات الكربىإرثها و

من الواضح أن عبء العمل امللقى على عاتق احملكمـة        
ــة  ــة الدولي ــد زاد يف  اجلنائي ــسابقة ق ــيت   ليوغوســالفيا ال ــسنة ال ال

ختــذ عنــدما ا اكــان رد فعــل جملــس األمــن صــحيح و. انقــضت
ــومهــذا صــباح  ــرارا بالي ــسماح    ق ــضاة وال ــات الق ــد والي تمدي

علـــى الـــرغم مـــن تلـــك و. تعـــيني قـــضاة خمصـــصني إضـــافينيب
 تنفيـذ   مـن  احملكمـة     تـتمكن  املـرجح أن  غـري   التدابري، يبـدو مـن      
  .احملددزمين الطار اإلجناز يف استراتيجيتها لإل

ــى أن         ــد عل ــود التأكي ــة، ن ــة اإلجيابي ــن الناحي ولكــن م
ــد اعتقــل وســلم إىل ســلطات احملكمــة     ــان كــراديتش ق . رادوف

ومرة أخرى، فإننا نقر بالعمـل الـذي اضـطلعت بـه الـسلطات              
الصربية يف هذا السياق، ونـشجع صـربيا والـدول األخـرى يف             

ك التعاون وتركيز جهودها علـى      املنطقة على االستمرار يف ذل    
  . اعتقال راتكو مالديتش وغوران هاديتش

إن الفريق العامل غري الرمسي التابع جمللس األمن املعين           
باحملاكم الدولية قد عمل علـى مـدى هـذا العـام لوضـع معـايري                
آللية دولية، تتـوىل املـسائل املتبقيـة الـيت تنتظـر البـت فيهـا بعـد                  

 وكــان احلــوار اجلــاري مــع ســلطات   .انتــهاء عمــل احملكمــتني 
وبالنيابــة . احملكمــتني حامســا يف حتقيــق التقــدم احملــرز حــىت اآلن 

ــام      ــاون اهل ــى هــذا التع ــدي، أود أن أشــكرها عل ــد بل . عــن وف
نود أن نقر بالعمل الذي اضـطلعت بـه بلجيكـا، بـصفتها            كما

رئيس الفريـق العامـل غـري الرمسـي، علـى مـا أبدتـه مـن سـخاء                   
لعامل من زيارة مكاتب احملكمـتني يف أروشـا         سيمكن الفريق ا  

ــاي ــارتني    . والهـ ــالل الزيـ ــيجري خـ ــذي سـ ــادل اآلراء الـ وتبـ
  . ستكون له بدون شك قيمة كبرية يف هذا اجملال

إن التطبيق الـسليم للعدالـة عمليـة مـستمرة وال تنتـهي         
وبـصفة خاصـة، فيمـا يتعلـق        . بإصدار حكم أو انتهاء حماكمـة     

ــدو  ــة وب ــسائل املتبقي ــة يف تقــويض أي مــن تلــك   بامل ن أي رغب
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املسائل اليت عددها ممثـل بلجيكـا يف بيانـه اليـوم، علـى اجمللـس                
ــشهود، وأن ُتقــضى      ــضحايا وال ــة لل ــة الكافي ــضمن احلماي أن ي
مدد األحكام على النحو الواجـب، وأن جتـري متابعـة العمليـة      

إن جنــاح احملكمــتني، يف . القـضائية فيمــا بعـد صــدور األحكـام   
اف، سيــضمنه اإلرث الــذي ســتتركانه للمحــاكم    هنايــة املطــ 

وهلذا الـسبب، مـن احليـوي       . الوطنية اليت ستخلفهما يف العمل    
  . ضمان وصول اجلمهور العام إىل احملفوظات

ــشرية       ــوارد الب ــنقص امل ــسمح ل وأخــريا، ال ميكــن أن ي
ــة أن ميــس بأهــداف احملكمــتني   ــة   . واملادي ــا نعتــرب مــن األمهي إنن

 لالعتبارات والـشواغل الـيت عـربت عنـها          مبكان إيالء االهتمام  
ــق      ــا يتعلـ ــتني فيمـ ــسا احملكمـ ــوم رئيـ ــدمها اليـ ــان، وأكـ احملكمتـ

إننـا نقـر ونرحـب بالتـدابري        . باالحتفاظ باملوظفني ذوي اخلـربة    
اليت اختذت حىت اآلن يف األمانـة العامـة يف هـذا اجملـال، وحنـث        

تـسمح  على اختاذ التدابري اإلضـافية الالزمـة الـيت مـن شـأهنا أن           
  . للمحكمتني بإكمال عملهما

): تكلـم بالفرنـسية   ) (بوركينـا فاسـو    (السيد كافاندو   
بــادئ ذي بــدء، أود أن أشــكر الرئيــسني واملــدعيني العــامني      
للمحكمتني علـى العـروض الـيت قـدموها، وأود بـصفة خاصـة              

ــسون   ــي روبنـ ــئ القاضـ ــد   . أن أهنـ ــكر وفـ ــضا أن أشـ وأود أيـ
ق العامل غري الرمسـي املعـين   بلجيكا على تقريره عن عمل الفري 

ــة  ونتقــدم بالــشكر علــى حنــو خــاص للــسفري    . باحملــاكم الدولي
غرولـــز علـــى الـــروح القياديـــة والطاقـــة الـــيت ميـــزت الرئاســـة  

  . البلجيكية للفريق العامل
ــتني         ــل احملكم ــة لعم ــة بالغ ــو أمهي ــا فاس ــويل بوركين وت

ــشأمها جملــس األمــن    ــدا، اللــتني أن ــسابقة وروان  ليوغوســالفيا ال
بالنيابــة عــن اجملتمــع الــدويل مــن أجــل مكافحــة اإلفــالت مــن    

ــضحايا   ــصاف لل ــاب واالنت ــارير   . العق ــا بالتق ــا علم ــد أحطن وق
املعروضة علينا ونود أن نعرب عن تقديرنا ألولئـك املـسؤولني           
مباشرة عن اخلطوات العمليـة املتخـذة كجـزء مـن اسـتراتيجية             

ــسريعة ل   ــسقة والـ ــسري اإلدارة املتـ ــاز يف تيـ ــات، اإلجنـ لمحاكمـ
ــضاة     ــتخدام القــ ــيت جتلــــت يف اســ ــاءة الــ ــافة إىل الكفــ باإلضــ

ــوظفني ــشجيعها    . واملـ ــا وتـ ــرار هبـ ــب اإلقـ ــود جيـ ــذه جهـ . وهـ
  . أننا نعرب عن امتناننا ملوظفي احملكمتني على تفانيهم كما

ويتبني من التقارير الـيت عرضـت علينـا للتـو أن دوائـر                
 خــالل احملكمــتني ســتكون منهمكــة يف العمــل إىل حــد كــبري   

ويف حالــة احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا،  . األشــهر القادمــة
علـــى ســـبيل املثـــال، جيـــري اإلعـــداد لبـــدء عـــشر حماكمـــات   

وهذا املثل حبد ذاته يـبني بوضـوح التحـديات الكـبرية      . جديدة
املاثلة أمام احملكمتني، اللتني تتقامسان دائرة االستئناف نفـسها،         

ويف ضوء ذلـك،    . د إلجناز عملهما  يف ضوء اإلطار الزمين احملد    
ــنفس      ــتمرار بـ ــن االسـ ــدا مـ ــة لروانـ ــة اجلنائيـ ــتمكني احملكمـ ولـ
املستوى احلـايل مـن النـشاط، يكـرر وفـد بلـدي تأكيـد تأييـده               
للطلب املؤلف من ثالثة أجزاء الذي تقدم بـه رئـيس احملكمـة،             
واملتمثل يف زيادة عدد القضاة املخصصني، وأن تتألف الـدائرة       

ــة تفــويض القــضاة   مــن القــضاة   املخصــصني حــصريا، وإمكاني
الــذين حيــالون إىل التقاعــد أن يكملــوا إصــدار أحكــامهم مــن   

  . بلداهنم األصلية بدون أن ينخرطوا يف قضايا جديدة
وفيمــا يتعلــق مبــسألة اإلطــار الــزمين لإلجنــاز، املــرتبط     

ــة وحجــم       ــدم احملــرز يف احملاكمــات اجلاري ــا بالتق ــا وثيق ارتباط
ل، ترى بوركينا فاسو أن جملس األمـن، مـن خـالل         العمل املقب 

الفريــق العامــل غــري الرمســي املعــين باحملــاكم الدوليــة، ينبغــي        
ــة       أن ــة العملي ــن الناحي ــه ال ميكــن م ــا، ألن ــا ومرن يكــون واقعي

الوفــــاء باملواعيــــد النهائيــــة الــــواردة يف قــــرار جملــــس األمــــن  
٢٠٠٤( ١٥٣٤ .(  

مــتني، ال ســيما وفيمــا يتعلــق مبــسألة التعــاون مــع احملك  
يتصل مبالحقة وتوقيف املتهمني الفارين، فإننا نـشيد بتلـك            ما

الدول اليت أبدت استعدادها ملساعدة احملكمتني مبوجب القرار        
ونرحب باالتفاقات اليت متكنت احملكمتـان      ). ٢٠٠٤ (١٥٣٤



S/PV.6041
 

26 08-64443 
 

ــدول، ال ســيما فيمــا خيــتص       ــا مــع بعــض ال مــن التوصــل إليه
ــصادرة ومحايــ    ــام ال ــاحترام األحك ــشهودب ــع  . ة ال ونناشــد مجي

الدول األخـرى، وخاصـة تلـك الـيت يف املنـاطق دون اإلقليميـة              
املعنية، أن تتعاون مـع احملكمـتني بنـشاط، وخاصـة يف مالحقـة          

  . واعتقال املتهمني الفارين
إننا نشجع احملكمتني على مواصلة استراتيجية اإلجنـاز          

ــت      ــل الوق ــاة عام ــع مراع ــهما، م ــذه. اخلاصــة بكــل من  ويف ه
املرحلة، ينبغـي النظـر يف إحالـة قـضايا إىل الـسلطات القـضائية              

  . الوطنية وتكثيف جهود العثور على املتهمني الفارين
ويف اخلتــام، يــود وفــد بلــدي أن حيــث اجملتمــع الــدويل   

وعلى جملس األمـن،    . على مواصلة دعم عمل هاتني احملكمتني     
كمـال  على وجه اخلصوص، أو يوفر هلما كل الدعم الـالزم إل          

وعلى أساس اإلميان بـأن العدالـة والـسعي إىل الـسلم            . عملهما
ــا فاســو      ــإن بوركين ــدوليني مــسؤوليات مــشتركة، ف واألمــن ال
تكرر تأكيد التزامها واستعدادها لتقدمي مسامهتها يف مكافحـة         
اإلفــالت مــن العقــاب ودعــم مجيــع اجلهــود املبذولــة لبلــوغ        

  . اهلدف ذلك
ــ (الـــسيد هوانـــغ تـــشي ترونـــغ    ــامفييـ تكلـــم ) (ت نـ

يــود وفــد بلــدي أن يــشكر الرئيــسني واملــدعيني  ): باإلنكليزيــة
العامني للمحكمتني، احملكمة اجلنائية الدولية لروانـدا واحملكمـة       
اجلنائيــــة الدوليــــة ليوغوســــالفيا الــــسابقة، علــــى اإلحاطــــات 
اإلعالمية للمجلس عن األنشطة الـيت اضـطلعت هبـا احملكمتـان            

ية لتنفيــذ اســتراتيجية اإلجنــاز لكــل خــالل األشــهر الــستة املاضــ
 ١٥٣٤و ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣منـــــــهما، إعمـــــــاال للقـــــــرارين  

  . وحنيط علما بتقارير احملكمتني يف هذا الشأن). ٢٠٠٤(
وتــبني تقــارير كــال احملكمــتني أهنمــا ســتواجهان أعبــاء   

ومـع أهنمـا بـذلتا جهـودا        . عمل شاقة خـالل العـامني القـادمني       
 أن أيــا منــهما لــن تــتمكن مــن  لإلســراع يف احملاكمــات، يبــدو

  . الوفاء باإلطار الزمين الذي وضعه اجمللس إلكمال عملهما

إننــا نــشاطر احملكمــتني تقييمهمــا بــأن مــن املهــم اختــاذ   
 .تدابري كافية لالحتفاظ بقضاة احملكمتني وموظفيهما املـؤهلني       

وعلى أي حال، يبدو أن الوقت قد حـان ليقـوم جملـس األمـن               
الكاملة الـيت يـضطلع هبـا فيمـا يتعلـق بإنـشاء             بتحمل املسؤولية   
 .احملكمتني وعملهما

ــريس     ــسيدة بـــ ــدة (الـــ ــة املتحـــ ــت () اململكـــ تكلمـــ
أود أن أشارك زمالئي حول هذه الطاولة الـذين         : )باإلنكليزية

احملكمتني ومدعييهما العـامني علـى   رئيسي تقدموا بالشكر إىل  
ن يف هتنئــة وأود أن أنــضم إىل اآلخــري. إحاطتيهمــا اإلعالميــتني

ــه       ــبة انتخاب ــصورة خاصــة مبناس ــسون ب ــك روبن القاضــي باتري
ــسابقة وأن     ــة ليوغوســالفيا ال ــة الدولي ــسا للمحكمــة اجلنائي رئي

  .أرحب به يف ظهوره ألول مرة أمام جملس األمن
ــاحملكمتني      ــأن أشــيد ب ــدأ، إذا مسحــتم يل، ب وأود أن اب

ومـن  . ازعلى جهودمها املتواصلة يف تنفيذ استراتيجيتهما لإلجن      
املؤسف أن املواعيـد املتوقعـة إلجنـاز عمـل احملكمـتني تـشري إىل          

 الــوارد يف اســتراتيجييت ٢٠١٠أن املوعــد النــهائي احملــدد لعــام 
ورغـم ذلـك، نـدرك العمـل الـشاق         . اإلجناز لن ميكن الوفاء به    

الذي يقوم به موظفـو احملكمـة والتـزامهم ومعرفتـهم أن سـبب            
ــد اإلجنــاز   يعــود بــشكل جزئــي إىل عوامــل   التراخــي يف مواعي

خارجة عـن سـيطرهتم، مثـل التـأخر يف نقـل املتـهمني اهلـاربني                
  .والصعوبات يف احلصول على األدلة الرئيسية

ــى      ــتني علــ ــوميت كــــال احملكمــ ــذلك، حتــــث حكــ ولــ
االستمرار يف بـذل اجلهـود إلجنـاز عملـهما بأسـرع مـا ميكـن،                

ــة    ــصاحل العدال ــع م ــشيا م ــدابري الــ  . مت ــا بالت ــذتاها وهننئهم يت اخت
إلصــالح إجراءاهتمــا الداخليــة لزيــادة التعجيــل يف عملــهما،      
ــن      ــد مـ ــات للمزيـ ــشاف أي إمكانيـ ــى استكـ ــشجعهما علـ ونـ

ويف حالة احملكمة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا، نـود أن            . اإلصالح
نشجع احملكمة على العمل علـى حنـو وثيـق مـع روانـدا لتيـسري                

  .لوطنيةإحالة الدعاوى الثانوية إىل احملاكم ا



S/PV.6041  
 

08-64443 27 
 

لقد أشار عدد من املـتكلمني هـذا الـصباح إىل مـسألة               
وأود أن أعرض فقـط وجهـة نظـر    . اإلحالة إىل احملاكم الوطنية  

اململكــة املتحــدة بــشأن هــذا املوضــوع، ألن موضــوع القــضايا 
الثانويـــة مناســـب، ســـواء يف حالـــة احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة   

لكنـه  . غوسالفيا الـسابقة  لرواندا أو احملكمة اجلنائية الدولية ليو     
غــري مناســب البتــة يف حالــة الفــارين، ذوي الرتــب العليــا، مبــن 

  .فيهم مالديتش
إن تعــاون الــدول بــصورة تامــة وفعالــة أمــر ضــروري     

ــهما   ــتمكني احملكمــتني مــن إجنــاز عمل ــهز هــذه  . ل ــود أن ننت ون
الفرصة مـرة أخـرى لنـذكر مجيـع الـدول بواجباهتـا يف التعـاون          

) ٢٠٠٣ (١٥٠٣وجـب قـراري جملـس األمـن         مع احملكمتني مب  
  ).٢٠٠٤ (١٥٣٤و 

ــان        ــال رادوفـ ــتكلمني إىل اعتقـ ــن املـ ــدد مـ ــار عـ وأشـ
لقـــد كـــان هـــذا االعتقـــال، إىل جانـــب اعتقـــال  . كـــاراديتش

زوبليــانني، نقطــة حتــول بالنــسبة للمحكمــة الدوليــة اجلنائيــة       
ليوغوســـالفيا الـــسابقة، وكـــان إلقـــاء القـــبض عليهمـــا نتيجـــة 

وتــشيد  . د بــني الــسلطات الرئيــسية يف صــربيا    تنــسيق اجلهــو 
حكوميت هبذا النجاح، وحتيي أولئك اجملددين يف صـربيا الـذين           

ــوا هــذا التغــيري  ــام يف   . حقق ــيم املــدعي الع ــضا بتقي ونرحــب أي
ــره أن صــربيا قــد أحــرزت تقــدما كــبريا يف التعــاون منــذ     تقري

ــر األخــري  ــاون يف     . التقري ــذا التع ــادة ه ــى زي وحنــث صــربيا عل
االت اليت حددها املدعي العـام، بـصورة واضـحة وخاصـة،            اجمل

وزيــادة بــذل اجلهــود للعثــور علــى راتكــو مالديــتش وغــوران   
وأود أن اشـدد علـى أن هـذا    . هدايتش وإلقـاء القـبض عليهمـا     

يعين ضرورة قيام كل جزء من اهليئات الصربية املعنية بكل مـا            
  . بوسعه وعملها مجيعا بكل ما بوسعها لتحقيق ذلك

إذ ننتقل إىل حالة كرواتيا، فإننا نشيد أيـضا بالعمـل           و  
ــام   ــذل يف عـ ــذي بـ ــهر   ٢٠٠٥الـ ــن أشـ ــد مـ ــال واحـ  يف اعتقـ
وندرك أنه قد متت تلبيـة أغلبيـة طلبـات       . املتهمني، هو غوتفينا  

املــساعدة، كمــا قــال املــدعي العــام، لكننــا نأســف أن كرواتيــا 
ــدعي العــ      مل ــها امل ــيت طلب ــائق ال ــوفري كــل الوث ــتمكن مــن ت ام ت

ــا   ــة غوتفين ــة مبحاكم ــة    . املتعلق ــذ كتاب ــه من ــة أن ونرحــب حبقيق
التقريــر، قــدمت الــسلطات الكرواتيــة يف الفتــرة األخــرية مــواد  
ــائق       ــتم بعــد تعقــب الوث ــه مل ي ــضا أن إضــافية، لكــن احلقيقــة أي

وحنث كرواتيا بشدة علـى مـضاعفة       . الرئيسية أو العثور عليها   
التعـاون مـع احملكمـة      ف. جهودها لتلبيـة متطلبـات املـدعي العـام        

ــا بواســطة جملــس األمــن مبوجــب الفــصل الــسابع     لــيس مطلوب
فحسب، بل هو أيضا شرط أساسـي علـى مجيـع بلـدان غـرب          

  .البلقان الندماجها بصورة ناجحة يف االحتاد األورويب
وأنتقل اآلن إىل املتهمني الفـارين مـن احملكمـة اجلنائيـة           

ألنه يوجد عدد كـبري     الدولية لرواندا، وهي مسألة تشغل بالنا       
وحنن مستاؤون بـصورة    . من األفراد ما زالوا فارين من العدالة      

خاصــة ألنــه مل يــتم إحــراز تقــدم كــبري يف تتبــع أمــاكن وجــود  
وحنث كينيا وغريهـا مـن دول املنطقـة علـى           . فيليسيان كابوغا 

ــة        ــة الدولي ــة اجلنائي ــود احملكم ــع جه ــل م ــشكل كام ــاون ب التع
ـــ   ــال وت ــضمان اعتقـ ــدا لـ ــارين لروانـ ــهمني الفـ ــن . سليم املتـ فمـ

الضروري مثول مجيع املتهمني الفارين املتبقني املطلـوبني لـدى          
  .احملكمتني أمام العدالة

ــة       ــن هنايـ ــان، وحنـــن نقتـــرب مـ ــة مبكـ ــن األمهيـ ــه مـ إنـ
ــة      ــى تركـ ــاظ علـ ــى احلفـ ــز علـ ــاز، أن نركـ ــتراتيجييت اإلجنـ اسـ

ع ونـشيد بعمـل احملكمـتني واجملتمـ     . احملكمتني لألجيـال القادمـة    
. الدويل يف تعزيز قـدرة املؤسـسات القـضائية احملليـة يف املنطقـة             

ــة        ــشاء اآللي ــشأن إن ــاق ب ــا للتوصــل إىل اتف ــة علي ــاك أولوي وهن
املتبقيـة، الـيت سـتكون ضــرورية للقيـام بـبعض املهـام األساســية       

وتــشمل هــذه املهــام . للمحكمــتني يف مرحلــة مــا بعــد اإلجنــاز 
ــة الــ     ــاقني، ومحاي ــهمني الب ــة املت ــام  حماكم ــاذ األحك شهود وإنف

وإدارة أرشــيفي احملكمــتني إلتاحــة أوســع مــا ميكــن مــن فــرص 
  . الوصول إليهما
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وأود أن أشــارك اآلخــرين يف تقــدمي الــشكر لبلجيكــا     
اليوم على دفعها هذا العمل إىل األمام، بصفتها رئيـسة الفريـق            

لقـد  . العامل غري الرمسي التابع جمللس األمن واملعـين بـاحملكمتني         
ــا بعــض التقــدم، لكــن مــا زال هنــاك الكــثري ممــا ينبغــي     أحرز ن
ومن األمهية مبكـان أن حنـافظ علـى قـوة الـدفع يف هـذه                . عمله

  . املسألة هبدف اعتماد قرار يف األشهر القادمة
وأخــريا، أود أن أســجل إننــا نؤيــد البيــان الــذي ألقــاه    

وأود أن أشـيد أيـضا      . ممثل فرنسا بالنيابة عن االحتـاد األورويب      
قـوات االحتـاد األورويب ومنظمــة حلـف مشــال األطلـسي الــيت     ب

  . تساعد يف البحث عن املتهمني الفارين يف البلقان
ــاغونغو    ــسيد مــــ ــا(الــــ ــم  ()جنــــــوب أفريقيــــ تكلــــ

ــة ــي    : )باإلنكليزيـ ــئ القاضـ ــدي أن أهنـ ــن وفـ ــة عـ أود، بالنيابـ
باتريــك روبنــسون بانتخابــه رئيــسا للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة 

ــس  ــيت    ليوغوســالفيا ال ــة ال ــه اإلعالمي ــى إحاطت ابقة وأشــكره عل
وأود أيضا أن أشكر القاضي دينيس بـريون،        . قدمها للمجلس 

رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، على إحاطتـه اإلعالميـة          
وحنــن أيــضا ممتنــون للمــدعيني العــامني  . الــيت قــدمها للمجلــس

 - السيد سـريجي برامرييتـز والـسيد حـسن جـالو            -للمحكمتني  
ونــود . لــى إحاطتيهمــا اإلعالميــتني اللــتني قــدمامها للمجلــسع

ننـا للمحكمـتني    اأن ننتهز هـذه الفرصـة أيـضا لنعـرب عـن امتن            
علـــى اســـتقباهلما الفريـــق العامـــل خـــالل زيارتيـــه إىل الهـــاي  

  .وأروشا، يف ترتانيا
لقد قدمت احملكمتان املخصصتان اللتان أنـشأمها هـذا           

فقــد . لم واألمــن الــدولينياجمللــس إســهاما هامــا يف صــون الــس
حاكمتا األشـخاص املـسؤولني عـن انتـهاكات شـنيعة للقـانون           
اإلنساين الدويل، وحققتا العدالة لضحايا اجلرائم الدوليـة ومهـا         
ــاق    ــتقرار يف نطـــ ــتعادة الـــــسلم واالســـ ــام يف اســـ عامـــــل هـــ

جنـازات الكـبرية    إللقد أثبتت بوضوح ا   . اختصاصهما القضائي 

دالة يكمالن ويعضدان كـل منـهما       للمحكمتني أن السلم والع   
  . اآلخر

ويشيد وفـدي باحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا             
الــسابقة واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا علــى اجلهــود الــيت   

ونـشيد بـصورة    . تهما لإلجنـاز  يتبذالهنا لضمان حتقيق استراتيج   
خاصـــة، باحملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا علـــى اخلطـــوات  

ــع     الو ــة جلمي ــة اكتمــال مجــع األدل اجــب اختاذهــا إلجنــاز مرحل
  .٢٠٠٩حماكماهتا هبدف الوفاء باملوعد احملدد بعام 

ــة         ــضاة احملكم ــن ق ــددا م ــأن ع ــا ب ــدي علم وحيــيط وف
اجلنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا قـــد يتقاعـــدون لتـــولّي مناصـــب يف   

ــم الوطنيــة  ــى ضــمان أالّ تتوقــف     . نظمه وحنــن حريــصون عل
ــتم الفــصل يف هــذه  القــضايا الــيت جتــري  ــها اآلن وأن ي  حماكمت

وإذ ال يغيـب عـن بالنـا املوعـد احملـدد            . احملاكمات بصورة تامة  
 لتنجز احملكمة مجيـع عملـها، لـذلك يؤيـد وفـدي             ٢٠١٠بعام  

ــدا     ــة لروان ــة الدولي ــه احملكمــة اجلنائي ــراح الــذي تقــدمت ب االقت
ــة       ــد هبــدف كتاب ــادرين عــن بع ــضاة املغ ــشاركة الق ملواصــلة م

ونعتقـد أيـضا أنـه، إضـافة إىل حماولـة حتـسني سـرعة                .ماألحكا
ــة      ــد مــن اجلهــود إلحال ــذل مزي إجــراءات احملكمــتني، ينبغــي ب

وستــــستمر فييــــت نــــام يف . القــــضايا إىل الواليــــات الوطنيــــة
مــشاركة أعــضاء اجمللــس اآلخــرين يف جهــودهم لتقــدمي الــدعم 
ــل    ــاز لكـ ــتراتيجية اإلجنـ ــق اسـ ــتني لتحقيـ الـــضروري للمحكمـ

  .منهما
وللتعـــــاون الـــــدويل دور مهـــــم يف الوفـــــاء بـــــوالييت   

. احملكمــــتني، خاصــــة يف اعتقــــال املتــــهمني اهلــــاربني البــــاقني
ــان        ــذهلا احملكمت ــيت تب ــود ال ــدير اجله ــع التق ــدي م ويالحــظ وف
ــضايا،       ــة بالق ــات املعني ــدول واملنظم ــاون ال ــى تع للحــصول عل

بيد أننـا، نعـرب     . فضال عن التعاون املقدم بالفعل للمحكمتني     
 انـــشغالنا بـــشأن القـــضايا الـــيت مل تلـــق التعـــاون الكـــايف،  عـــن
 .ورد يف تقريري احملكمتني كما
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 الوفد الفييتنامي أن بذل اجلهود احلازمـة بـشأن          ىوير  
ــى       ــساعد عل ــا سي ــة ومهامه ــسائل املتبقي ــة ملعاجلــة امل ــشاء آلي إن

وحنتـاج لوجـود    . كفالة جناح استراتيجييت اإلجناز للمحكمـتني     
سائل املتبقيـة تكـون جـاهزة للعمـل عنـدما تغلـق             آلية ملعاجلة امل  

ــاب     ــن العقـ ــاإلفالت مـ ــسماح بـ ــدم الـ ــا لعـ ــان أبواهبمـ احملكمتـ
ولــذلك، يقــدر وفــدي . والــتمكني مــن محايــة إرث احملكمــتني 

تقديرا عاليا العمل الذي قام به فريق جملس األمـن العامـل غـري           
 الرمســي املعــين بــاحملكمتني اجلنــائيتني الــدوليتني الــذي ترأســه      

ونرحـــب أيـــضا باإلســـهامات الـــيت . ٢٠٠٨بلجيكـــا يف عـــام 
  .قدمتها احملكمتان لتيسري مناقشات الفريق العامل

ومل ُيثّبط مهة وفدي أن الفريـق العامـل مل يـتمكن مـن           
 بـشأن آليـة     ااستكمال عملـه فيمـا يتعلـق بإصـدار اجمللـس قـرار            

ــة  ــد املــسألة   . معاجلــة املــسائل املتبقي ويوضــح ذلــك مــدى تعقي
ــضة     وأعــض ــشة مستفي ــة إجــراء مناق ــون بكفال ــس ملتزم اء اجملل
  .للمسألة
ويف النهاية، امسحوا يل بأن أؤكـد مـن جديـد التزامنـا               

الراسخ بالعمل البناء مع أعضاء اجمللس اآلخرين لـضمان إجنـاز          
  .احملكمتني عملهما بشكل سلس وفعال

يف ): تكلـم باإلنكليزيـة   ) (إندونيسيا (السيد ناتاليغاوا   
 يود وفدي أن يشارك املتكلمني السابقني يف الترحيـب    البداية،

برئيــسي احملكمــتني ومــدعييهما العــامني يف اجمللــس وشــكرهم    
على إحاطاهتم اإلعالميـة الوافيـة بـشأن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ               
ــة ليوغوســالفيا    اســتراتيجييت اإلجنــاز للمحكمــة اجلنائيــة الدولي

ــة لروانــ   ــة الدولي امسحــوا يل أيــضا . داالــسابقة واحملكمــة اجلنائي
بانتهاز هـذه الفرصـة ألؤكـد مـن جديـد علـى دعمنـا املـستمر                 
إلسهام احملكمتني الفعـال يف تقـدمي األشـخاص املـسؤولني عـن             
ــسابقة ويف     ــسانية يف يوغوســالفيا ال ارتكــاب جــرائم ضــد اإلن

  .رواندا إىل العدالة

ويؤكد وفدي، مثل اآلخرين، على أمهية اسـتراتيجييت          
سبة ألداء احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليوغوســالفيا    اإلجنــاز بالنــ 

ــا      ــدا يف مرحلتيهمـ ــة لروانـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــسابقة واحملكمـ الـ
ــهائيتني ويف هــذا الــصدد، تالحــظ إندونيــسيا مــع التقــدير   . الن

اختاذ تدابري ملموسة خمتلفة لتنفيذ استراتيجييت اإلجنـاز وإحـراز          
ب أيـضا جبهـدمها     ونرحـ . تقدم كبري حنو إجناز عمل احملكمـتني      

  .املشترك لكفالة إرثهما بعد انتهاء واليتهما وعملهما
ونالحظ أيضا أن عـبء العمـل احلـايل واملقبـل امللقـى               

ولذلك نرحـب   . على كاهل احملكمتني كبري بشكل غري عادي      
جبهودمها املستمرة لتحقيق كفاءة أكرب يف عملـهما مـن خـالل            

 مــع احتــرام استكــشاف مزيــد مــن الــسبل لتــسريع اإلجــراءات
  .حقوق املتهمني

يدرك وفدي أن بعض مهام احملكمـتني سـتظل بـالطبع             
ونـرى أن، اجمللـس، حيتـاج إىل النظـر          . باقية بعد انتهاء عملهما   

يف إنشاء آلية دولية مؤقتـة ملعاجلـة كـل املهـام املتبقيـة، وبـصفة                
خاصة تلك املتعلقة باملتهمني اهلاربني الطليقى الـسراح وإحالـة    

إىل الواليات الوطنية ومحاية الشهود واإلشـراف علـى         القضايا  
وهـذه اآلليـة، الـيت سـتعاجل املهـام         . تنفيذ األحكام والـسجالت   

املتبقية الـضرورية الـيت ينبغـي إمتامهـا، يـتعني أن تكـون صـغرية                
  .ومؤقتة وفعالة

ويــود وفــدي أن يقــر حتديــدا بــأن الفريــق العامــل غــري   
أسـه بلجيكـا توصـل بنجـاح        الرمسي املعين بـاحملكمتني الـذي تر      

املهـام املتبقيـة واحللـول      إىل بعض جوانب االتفاق علـى حتديـد         
ــة هلــا  ــدما    . املمكن ــق العامــل حقــق تق ــضا أن الفري ونالحــظ أي

وحيـدونا األمـل    . كبريا يف صـياغة مـشروع قـرار جمللـس األمـن           
حقا يف توفر التوافق املناسب لدى اجمللس لتسريع االنتهاء مـن           

  .مادهذلك القرار واعت
ــد       ــرى، أن يؤكـ ــرة أخـ ــدي، مـ ــود وفـ ــام، يـ ويف اخلتـ

ــة     ــبيل كفالــ ــاملني يف ســ ــه الكــ ــه وتعاونــ ــتني دعمــ للمحكمــ
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ــذ      ــك تنفيـــ ــا يف ذلـــ ــل، مبـــ ــهما بالكامـــ ــطالع بواليتـــ االضـــ
ونــود أيــضا اإلعــراب عــن تقــديرنا     . اســتراتيجيتهما لإلجنــاز 

  .إلسهامات احملكمتني يف تقدمي أولئك املسؤولني إىل العدالة
ــسيد رو   ــشيفالــ ــي  (غاتــ ــاد الروســ ــم ) (االحتــ تكلــ
ــية ــهم   ): بالروسـ ــتني علـــى إحاطتـ ــادة احملكمـ ــكر قـ أود أن أشـ

 باســــتراتيجية اإلجنــــاز لكــــل اإلعالميــــة والتقريــــرين املعنــــيني
ــهما ــرار     منــ ــب القــ ــن مبوجــ ــدما إىل جملــــس األمــ ــذين قــ اللــ
٢٠٠٤( ١٥٣٤) (S/2008/726 و S/2008/729.(  

 - ٢٠٠٩ -يـد   تعقد هذه اجللسة قبل بدايـة العـام اجلد          
ــرار    ــب القـ ــرض مبوجـ ــدما يفتـ ــرار ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣عنـ والقـ

ــان مــن البــت يف القــضايا   ) ٢٠٠٤ (١٥٣٤ أن تنتــهي احملكمت
ولكــن لألســف، ذلــك   . الــيت تنظراهنــا يف الدرجــة االبتدائيــة   

فاألطر الزمنية لإلجناز الـيت تتوقعهـا       . التوقع غري واقعي ببساطة   
ــتغري باســتمرار   ــان ت ــر احمل. احملكمت ــة   وتقري ــة الدولي ــة اجلنائي كم

ــدا  ــا مـــن   ) S/2008/726(لروانـ ــان نوعـ ــدم يف بعـــض األحيـ يقـ
التربير أو التفسري للوضع، لكن يف حالة تقرير احملكمة اجلنائيـة           

مل يــتم التعليــق  ) S/2008/729(الدوليــة ليوغوســالفيا الــسابقة   
  .مطلقا على كل جوانب تلك املسألة

يجية اإلجنـاز هـو     وأحد العناصر الرئيسية لتنفيذ اسـترات       
قيام احملكمة اجلنائية الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة وللمحكمـة           
اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا بإحالــة القــضايا إىل اهليئــات القــضائية  

ونرحب باجلهود الـيت تبـذهلا احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة            . الوطنية
ورغــم أن احملكمــة اختــذت عــددا مــن . لروانــدا يف ذلــك اجملــال

ت بــرفض نقــل األشــخاص املعــتقلني، مــشرية إىل عــدم  القــرارا
مالءمـــــة التـــــشريعات يف روانـــــدا، نـــــشعر أن اإلمكانيـــــات  

وميكــن دعــوة احملكمــة إىل العمــل مبزيــد مــن  . تــستنفد متامــا مل
النــشاط مــع الــسلطات الروانديــة لتحــسني تــشريعاهتا الوطنيــة، 
ــضاء       ــهمني إىل الق ــل األشــخاص املت ــصبح نق حــىت ميكــن أن ي

وفـــضال عـــن ذلـــك، ينبغـــي عـــدم اســـتبعاد . ي واقعـــاالروانـــد

إمكانية إحالـة قـضايا إىل بلـد ثالـث قـد يكـون جـاهزا وقـادرا                  
  .على إجراء حماكمات لألشخاص املتهمني

يفهم وفدي أن احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا           
السابقة علقـت، يف الوقـت الـراهن، نقـل األشـخاص املتـهمني              

إن أحد العناصـر املهمـة لعمـل        . الوطنيةإىل الواليات القضائية    
ــيت        ــع دول ــاون م ــن التع ــال م ــستوى ع ــوافر م ــو ت احملكمــتني ه

والحظنــا اإلشــارات يف تقريــر . يوغوســالفيا الــسابقة وروانــدا
احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة إىل صربيا يف هـذا     
الصدد، واليت تظهر بوضوح مدى اجلدية اليت تأخذ صربيا هبـا          

ويشمل هذا إتاحة احلـصول علـى الوثـائق         . تعاوهنا مع احملكمة  
ــشهود   ــة الـ ــهمني ومحايـ ــة األشـــخاص املتـ ــذا . ومالحقـ ويف هـ

ــة       ــر احملكم ــن تقري ــصلة م ــواب ذات ال ــشعر أن األب ــصدد، ن ال
ــان ميكــن صــياغتها       ــسابقة ك ــة ليوغوســالفيا ال ــة الدولي اجلنائي

  .بأسلوب أكثر إجيابية
 علـى مـسألة إنـشاء آليـة         ويف اخلتام، سأكتفي بالتعليق     

وحيـدونا  . دولية لالضطالع باملهام املتبقية من عمـل احملكمـتني        
األمل يف أن يتمكن اجمللس قريبـا مـن التوصـل إىل اتفـاق علـى                
وثيقة حتدد املعـايري الرئيـسية هلـذه اآلليـة، أال وهـي، أن تكـون                

  .صغرية وفعالة من الناحية املالية ومؤقتة
وفـدي أن مـن األمهيـة مبكـان         ويف هذا الصدد، يعتقـد        

ــذ اســتراتيجية      ــر يف تنفي ــشاط أكث أن ينخــرط جملــس األمــن بن
إذ يبدو أن احملكمـتني، بـدون مـساعدة جملـس األمـن،             . اإلجناز

  .ستجدان صعوبة يف استكمال عملهما يف أطر زمنية واقعية
وفــضال عــن ذلــك، نؤيــد االقتراحــات الــيت تــدعو إىل    

ملخصــصني بتكلــيفهم بنظــر  االســتفادة القــصوى مــن القــضاة ا 
القــضايا بــدون شــرط وجــود قــضاة دائمــني وإىل زيــادة عــدد    
القضاة املخصصني عنـد االقتـضاء لكفالـة االسـتكمال النـهائي            

ونقـــر بـــأن هـــذه اخلطـــوات  . الســـتراتيجية إجنـــاز احملاكمـــات
ــد     ــي والقواعـ ــام األساسـ ــديالت يف النظـ ــراء تعـ ــتتطلب إجـ سـ
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ــى الت   ــع إىل أن نتلقـ ــة ونتطلـ ــن   اإلجرائيـ ــة مـ ــديالت املقترحـ عـ
  .احملكمتني
إن اســـتراتيجية إجنـــاز احملاكمـــات اســـتراتيجية مقيـــدة   

زمنيا، وبالتايل، نرى أن من احلتمـي أن تتخـذ تلـك اخلطـوات              
املبتكرة بغية الوفاء باملوعد النـهائي وحتقيـق أهـدافنا املتمثلـة يف       

ووفـدي  . ٢٠١٠استكمال مجيـع أعمـال احملكمـة حبلـول عـام            
ــلة حتديـــد املزيـــد مـــن اإلصـــالحات   يناشـــد احملك مـــتني مواصـ

  .الستكمال عملهما بأكثر صورة فعالة وعاجلة
ومع ذلك، ما زلنا نشعر خبيبة أمـل حيـال قـرار شـعبة                

االســتئنافات رفــض طلــب املــدعي العــام للمحكمــة اجلنائيــة       
ولكننـا  . الدولية لرواندا إحالة بعض القضايا املعلقة إىل روانـدا        

 التعــاون بــني روانــدا ومكتــب املــدعي نــشعر بالتــشجيع حيــال
العام عقب قرار شـعبة االسـتئنافات ونأمـل أن تعـاجل، يف هنايـة               
املطــاف، الــشواغل الــيت أعربــت عنــها شــعبة االســتئنافات وأن 

ونعتـرب  . حتصل إحالة القـضايا إىل روانـدا عـاجال ولـيس آجـال            
إحالــــة القــــضايا إىل الــــنظم الوطنيــــة أمــــرا حموريــــا لتحقيــــق  

  .ية إجناز احملاكماتاستراتيج
ويف احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا الـــسابقة    

ــواء، يوجــد        ــى حــد س ــة لروانــدا عل ــة اجلنائيــة الدولي واحملكم
أشخاص متهمون مـا زالـوا فـارين وبعـضهم مـن ذوي الرتـب               
العليا بصورة خاصة وهم متهمون بتحمل أكرب مـسؤولية عـن           

 املثلـــى، ينبغـــي أن ومـــن الناحيـــة. ارتكـــاب اجلـــرائم الدوليـــة 
ــاكمهم حمكمــة دوليــة      ــاكموا علــى مــستوى دويل وأن حت . حي

ومن األمهية مبكان أن يتم اعتقال هؤالء الفارين وتقـدميهم إىل           
العدالة ولذلك نناشد تعاون مجيع الدول، وخاصة الـدول الـيت       
وردت أمساؤها يف التقرير، يف تـسليم هـؤالء املتـهمني الفـارين             

  .إىل احملكمتني
ــ   شئت احملكمتــان املخصــصتان بوصــفهما جهــودا    وأن

لـــصون الــــسالم واألمــــن الــــدوليني، ومــــن األمهيــــة مبكــــان،  

تستكمل احملكمتـان عملـهما، أن خيلفـا إرثـا يؤكـد علـى               بينما
. النظم الوطنية للعدالة يف إقليمي رواندا ويوغوسالفيا الـسابقة        

ولــذلك الــسبب يؤيــد وفــدي بقــوة إحالــة القــضايا إىل هــذين   
  .ني الوطنينيالنظام

وأجنــز بالفعــل الكــثري مــن العمــل مــن جانــب الفريــق      
العامل غري الرمسي التابع جمللس األمن بـشأن احملكمـتني يف ظـل     

ونغتنم هذه الفرصـة لنـشكر بلجيكـا        . القيادة املقتدرة لبلجيكا  
  .على قيادهتا وعلى متكنها من القيام بزيارة احملكمتني

ــة مبكــان يف هــذه املرح    ــة أن يــدرج هــذا  ومــن األمهي ل
العمل الذي أجنزه الفريق العامـل غـري الرمسـي يف تقريـر جمللـس               
األمن حبيث يتسىن لألعـضاء املقـبلني يف اجمللـس أن يبنـوا علـى               

  .العمل الذي أجنز بالفعل
ــسلدر     ــم باإلســبانية ) (كوســتاريكا(الــسيد وي ): تكل

أود أن أشكركم، سيدي، على عقد هذه اجللـسة اهلامـة، ويف            
نفسه، أود أن أعرب عن مـدى سـرور وفـدي لوجـود             الوقت  

القاضــي باتريــك روبنــسون رئــيس احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة       
ليوغوســالفيا الــسابقة هنــا معنــا، وأهنئــه علــى تعيينــه الــذي مت   

  .مؤخرا وعلى االضطالع مبهامه
كما نرحب بالقاضـي دنـيس بـايرون، رئـيس احملكمـة            

ــة لروانــدا، وبالــسيد ســ   ــز والــسيد اجلنائيــة الدولي ريجى برامريت
ــائيتني     ــتني اجلنــ ــامني للمحكمــ ــدعيني العــ ــالو، املــ ــسن جــ حــ

  .الدوليتني
وترحب كوستاريكا باملضمون املفيد للغايـة واملفـصل        

ــشطة     ــة ألنــ ــاالت الراهنــ ــشأن احلــ ــة بــ ــات اإلعالميــ لإلحاطــ
ــال الســتراتيجية      ــة إىل االمتث ــاجلهود الرامي ــوه ب احملاكمــات ونن

ــاز احملاكمــــات و  ــا لقــــراري جملــــس األمــــن منظمــــة إلجنــ   فقــ
  ).٢٠٠٤ (١٥٣٤و ) ٢٠٠٣ (١٥٠٣

ومع ذلك، نالحظ أنه وبالنظر لوجود عناصر خـارج           
نطــاق ســيطرة كلــيت احملكمــتني، مــن احملتمــل أال ختتــتم أنــشطة 
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ــام  ــات يف عـ ــرر وأن بعـــض  ٢٠٠٨احملاكمـ ــو املقـ  علـــى النحـ
 ٢٠١١األنــشطة املتــصلة باحملاكمــات قــد تــستمر خــالل عــام  

ومــا زال وفــدنا يــرى أن مــن األمهيــة مبكــان   . ٢٠١٢عــام  أو
لكلـــيت احملكمـــتني أن تـــضاعفا جهودمهـــا حبيـــث يكـــون هـــذا  

  .التمديد لإلطار الزمين قصريا بقدر اإلمكان
ومن البديهي أن هذه املناشدة هلما ملضاعفة جهودمها          

ال ميكــن أن تــضر وجيــب أال تــضر حبقــوق املتــهمني يف إجــراء  
صى حـد للـضمانات القـضائية،       حماكمات عادلة مع وجـود أقـ      

  .وعلى أساس النظام األساسي لكل حمكمة
ومنذ التقرير األول عن استراتيجية إجنـاز احملاكمـات،           

ناشـــد أعـــضاء اجمللـــس اجملتمـــع الـــدويل مواصـــلة التعـــاون مـــع 
  .احملكمتني وتيسري امتثال كل واحدة منهما لوالياهتا

ت ويف هذا الصدد، ننوه جبهود األشـخاص واملؤسـسا          
ــال وتـــسليم    ــوا مـــن اعتقـ ــربيا الـــذين مكنـ والقطاعـــات يف صـ
ــة    ــة الدوليـــ ــة اجلنائيـــ ــوبني للمحكمـــ ــارين مطلـــ متـــــهمني فـــ

وجيــب . ليوغوسـالفيا الـسابقة، مبـن فيهمــا رادوفـان كـراديتش     
ــية       ــرائم القاسـ ــر اجلـ ــى أكثـ ــاب علـ ــن العقـ ــالت مـ ــدم اإلفـ عـ
والالإنــسانية مثــل اإلبــادة اجلماعيــة وجــرائم احلــرب واجلــرائم   

وكوســتاريكا تناشــد اجملتمــع الــدويل  . تكبــة ضــد اإلنــسانيةاملر
تقدمي مجيع املعلومـات املتـوفرة لديـه بغيـة مجـع بيانـات تفـضي                
إىل اعتقال املتهمني الفارين واملطلوبني للمحكمـتني وتقـدميهم          

  .إىل العدالة الدولية يف أقرب وقت ممكن
وباملثــل، حنــن نــشدد علــى أمهيــة األنــشطة الراميــة إىل     

ز قــدرات نظــم العدالــة الوطنيــة بغيــة زيــادة عــدد القــضايا تعزيــ
احملالـــــة إىل الواليـــــات القـــــضائية الوطنيـــــة وإىل أن نتجنـــــب 

املــــستقبل القريــــب العناصــــر الــــيت أدت، حــــىت اآلن، إىل   يف
وســيتمثل الغــرض مــن . احملكمــتني إحالــة تلــك القــضايا رفــض

ــق      ــدويل مــن حتقي ــزامن، يف متكــن اجملتمــع ال هــذا، وبــشكل مت

لعدالة مع كفالة زيادة كفـاءة عمليـة احملاكمـات يف الواليـات           ا
  .القضائية الوطنية

وباإلشــــارة إىل إرث احملكمــــتني ومهامهمــــا املتبقيــــة    
احملتملــة، نـــود أن نـــشري إىل أن وفــدنا يـــرى أن أي آليـــة يـــتم   
اختيارهــا جيــب أن تكــون صــغرية إىل أدىن حــد وأخــف أعبــاء  

  .بدرجة كبرية
األمـــر اهلـــام بـــصورة خاصـــة وعلـــى أي حـــال، فـــإن   

بالنسبة لوفدي هو أن األشخاص ذوي الرتـب العليـا املفتـرض            
أهنم مذنبون، والعديدون منـهم مـا زالـوا فـارين، سـتحاكمهم             
هاتــان احملكمتــان الــدوليتان وأن مــرتكيب تلــك اجلــرائم البــشعة 

  .لن يفلتوا من العقاب
إننا نسلم بالعمـل القـيم الـذي أجنـزه الوفـد البلجيكـي             

ــد       ــاين الوفـ ــوه بتفـ ــل وننـ ــذا العمـ ــى هـ ــان علـ ــشعر باالمتنـ ونـ
ــابع     البلجيكــي، بــصفته رئــيس الفريــق العامــل غــري الرمســي الت

، يف توجيــه املفاوضــات العديــدة ٢٠٠٨جمللــس األمــن يف عــام 
  . ذات الصلة إىل اختتام ناجح

كما أود أن أشري بـصورة مـوجزة إىل املـسألة املتعلقـة               
 وهذا جانب هام للغايـة لآلليـات        .مبحفوظات كليت احملكمتني  

وهـذه احملفوظـات ليـست هامـة        . املقبلة ملعاجلة املـسائل املتبقيـة     
فحسب للمحاكمات املستمرة يف الواليات القضائية الوطنيـة،   
بفــضل القــضايا الــيت أحالتــها احملكمتــان، بــل متثــل أيــضا أكــرب   
ــة إىل مكافحــة      ــوده الرامي ــدويل يف جه ــع ال ــيم للمجتم إرث ق

ُيثبـت هـذا جمـددا أننـا ال ميكننـا ضـمان          . مـن العقـاب    اإلفالت
إال بالعـــدل، وأن كـــال العنـــصرين متكـــامالن  الـــسالم الـــدائم

  .ويفيد أحدمها اآلخر
ختاما، يعتقد وفد بلدي أنه جيب على هذا اجمللس أن            

ــشأن      ــرار هنــائي ب ــل اختــاذ ق ــة قب ــدان املنطق ــستمع إىل آراء بل ي
وفـق احلـل النـهائي بـني        فمن األساسـي أن ي    . مكان احملفوظات 

ــصاحل اجملتمــع       ــة، وم ــراف املعنيــة يف املنطق ــع األط ــصاحل مجي م
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الدويل عموما، واألهـم مـن ذلـك، أن حيفـظ مـصاحل الـضحايا              
  .ومصاحل ذويهم الباقني على قيد احلياة

أود أن ): تكلـم بالـصينية  ) (الـصني (السيد ليـو زمنـني      
ى أشــــكر الــــرئيس روبنــــسون واملــــدعي العــــام برامرتــــز علــــ 

ــة     ــة الدولي إحاطتيهمــا اإلعالميــتني عــن أعمــال احملكمــة اجلنائي
ــسابقة ــايرون  . ليوغوســالفيا ال ــرئيس ب وأود أن أشــكر أيــضا ال

ــى       ــصيين، علـ ــد الـ ــن الوفـ ــة عـ ــالو، بالنيابـ ــام جـ ــدعي العـ واملـ
ــة    إ ــة الدولي حاطتيهمــا اإلعالميــتني عــن أعمــال احملكمــة اجلنائي

  .لرواندا
ــا أن أعمــال احملكمــتني     ــد الحظن ــدمها  لق  واصــلت تق

ــسنة املاضــية  ــذ    . خــالل ال وحنــن نقــدر جهــود احملكمــتني لتنفي
ــدول    . اســتراتيجية اإلجنــاز  ــه ال ــذي قدمت ــدعم ال كمــا نقــدر ال
  .املعنية يف هذا الصدد

منذ بـدء اسـتراتيجية اإلجنـاز، عملـت احملكمتـان علـى               
وهــذه . حتـسني طرائـق عملـهما وإجراءاهتمــا لتـسريع أعماهلمـا     

لكننا، إذ نقتـرب مـن املوعـد النـهائي          . تقديراجلهود تستحق ال  
ــتني     ــن احملكمــ ــا مــ ــد أن أيــ ــاز، جنــ ــتراتيجية اإلجنــ األول الســ

. تستطع إجناز حماكمات مجيع القضايا وفقا للجدول الزمين        مل
ومـع أننـا    . وال نعتقد أن أيـا مـن احملكمـتني حتبـذ هـذه النتيجـة              

فزمهـا  نتفهم الضغط الذي تواجهه احملكمتان، فإننا نأمـل أن حي         
علــى اإلســراع يف العمــل، وعلــى أن تكونــا أكثــر فعاليــة يف       

  .عملهما املستقبلي
ينبغي للمحكمتني، من جهة، أن تواصال استكـشاف          

إمكانية وجدوى حتـسني طرائـق عملـهما، واالسـتفادة بـشكل            
ــاءة احملاكمــات،       ــز كف ــوارد املتاحــة لتعزي ــع امل ــن مجي ــل م كام

خريات ألي سـبب كـان؛      والقيام بكل ما ميكنهما لتفـادي التـأ       
ومـــن جهـــة أخـــرى، ينبغـــي للمحكمـــتني أن تواصـــال إحالـــة  
القــضايا إىل الــسلطات القــضائية الوطنيــة املعنيــة، الــيت تــشكل   

وينبغــي إعطــاء . عنــصرا أساســيا يف اســتراتيجية اإلجنــاز أيــضا  

األولويـــة والـــدعم جلميـــع األعمـــال املتعلقـــة بإحالـــة القـــضايا  
  .والفارين
 احملكمـــتني ومهماهتمـــا املتبقيـــة إن مـــسألة موروثـــات  

والفريــق العامــل غــري الرمســي    . مدرجــة يف جــدول األعمــال  
التابع جمللس األمن، واملعـين باحملـاكم الدوليـة، مـا انفـك يعمـل               

وقــد أصــدرت . علــى هــذه املــسألة، وقــد أحــرز بعــض التقــدم 
ففـــي هـــذا . احملكمتـــان عـــدة مالحظـــات علـــى هـــذه املـــسألة 

 الفريـق العامـل غـري الرمسـي إىل     اخلريف، دعتا، بشكل خاص،   
ومـع ترحيبنـا مبـشاركة      . زيارة لتبادل هام لآلراء وجهـا لوجـه       

ــد أن مــسألة       ــا نعتق ــسائل اهلامــة، فإنن ــة امل ــتني يف دراس احملكم
املوروثات واملهمات املتبقية ينبغي أن ُتـدرس وتـسوَّى بطريقـة           

  .عملية
ــا ال جيـــــوز االســـــتخفاف     يف هـــــذا الـــــصدد، وفيمـــ

جيــوز   املــسائل واألعمــال أو اســتبعادها، فــال بــصعوبات هــذه
وعلـى هـذا    . أيضا املبالغة فيها ويف عبء العمل املترتب عليهـا        

األســاس، وعلــى أســاس اجلــدول الــزمين الســتراتيجية اإلجنــاز، 
ينبغــي التوصــل حبــصافة إىل احللــول بطريقــة جمديــة واقتــصادية   

  .وكافية
ل أود أن أغتــنم هــذه الفرصــة لكــي أشــكر زميلــي ممثــ   

بلجيكــا علــى جهــوده يف رئاســة الفريــق العامــل غــري الرمســي     
  .التابع جمللس األمن

نتوقع أن تواصـل احملكمتـان العمـل حنـو بلـوغ هـدف                
استراتيجية اإلجناز الذي حدده جملس األمن، وأن تبـذال املزيـد          

وأثناء هذه العملية، حنـن مـستعدون للنظـر         . من اجلهود لبلوغه  
ــدة أو  ــة اقتراحــات مفي ــسريع إلجنــاز   يف أي ــة للتحقيــق ال  معقول

  .االستراتيجية
أود اآلن أن أديل ببيـان      ): نكليزيـة إلتكلـم با  (الرئيس    

  .بصفيت ممثال لكرواتيا
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أود أن أرحــــب حبــــضور رئيــــسي احملكمــــة اجلنائيــــة    
الدولية لرواندا واحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الـسابقة،        

ذي خاطـب اجمللـس      الـ  -القاضي بايرون والقاضـي روبنـسون       
 فـضال عـن الترحيـب باملـدعيني العـامَّني،      -للمرة األوىل اليـوم   

  .السيد جالو والسيد برامرتز
إنــين أشــكر كــال منــهم علــى تقريــره، وأود أن أبــدي    

ــة       ــة اجلنائي ــق باحملكم ــا يتعل ــيما يف م ــات، ال س بعــض املالحظ
 الدولية ليوغوسالفيا السابقة، نظـرا لألمهيـة الـيت يعلقهـا بلـدي            

إن كرواتيـا ترحـب بـااللتزام الـذي تواصـل فيـه             . على أعماهلـا  
كلتا احملكمتني التقدم حنو استراتيجييت اخلروج كمـا هـو مـبني            

  .يف تقارير اليوم
إننا ندرك أنه يتوقع من احملكمتني أن تنجزا واليتيهمـا            

بأسرع وقت ممكن، بدون التنازل عن معايريمها أو عـن نزاهـة            
درك أيـضا أن العجـز عـن حتديـد أمـاكن            ونـ . العملية القـضائية  

الفارين الباقني والقـبض علـيهم يـشكل عقبـة كـربى يف طريـق               
  .بلوغ ذلك اهلدف

إن إلقـــاء القـــبض علـــى الفـــارين رادوفـــان كـــراديتش   
ــه طــال انتظــاره، يــشكل معلمــا     ــو أن ــانني، ول وســتويان جوبلي
ــة ليوغوســالفيا       ــة الدولي ــة اجلنائي ــة احملكم ــاز والي ــارزا يف إجن ب

ويـسرنا أن   . ونأمل أن نرى بداية مبكـرة حملاكمتـهما       . سابقةال
ــارين البـــاقني، راتكـــومالديتش       ــسمع أن القـــبض علـــى الفـ نـ
وغـوران هــادزيتش، املتـهمني بــأفظع اجلـرائم الــيت ارتكبــت يف    

ــة    ــة الثانيـ ــرب العامليـ ــد احلـ ــا بعـ ــة يف  -أوروبـ ــذابح املرتكبـ  املـ
ولويـة لـدى     وحماكمتـهما ال يـزاالن أ      -سريربنيتسه وفوكوفار   

  .احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
ينبغـــي أال ننـــسى أن احملكمـــتني تواصـــالن العمـــل يف    

جمتمعات ال تزال تكافح لكي تتغلب على موروثـات املاضـي،         
فعلــى ســبيل املثــال، . وال تــزال حتــاول أن تتعــاىف مــن الــداخل 

ــوا      ــة جب ــربة مجاعي ــشاف مق ــبوع املاضــي، مت اكت ر وحــىت األس

سريربنيتـــــسه، يف البوســـــنة واهلرســـــك، تـــــضم بقايـــــا حنـــــو  
كــو مالديــتش قبــل  دتلــوا بــإمرة اجلنــرال را قُضــحية،  ١ ٠٠٠
  .عاما ١٣

باعتبــــار كرواتيــــا مؤيــــدا قــــدميا إلنــــشاء احملــــاكم        
املخصصة، فإهنا ال تستطيع التشديد أكثر على األمهيـة احليويـة         

ــى املــ     ــردي عل ــضائية يف إضــفاء الطــابع الف ــة الق سؤولية للعملي
اجلنائية عـن اجلـرائم املرتكبـة يف يوغوسـالفيا الـسابقة وروانـدا              

وأقتبس هنا ما قاله رئيس وزراء بلدي، إيفوسـنادر،         . كلتيهما
ــذي خاطــب اجلمعيــة العامــة بــشأن هــذه املــسائل يف هــذا        ال

إن العقــاب وحــده جيــب أن خيــدم احلقيقــة ويفــتح  ”: اخلريــف
إن هــذا هــو . “ملــصاحلةالطريــق حنــو الــسالم الــدائم واألمــن وا

الــسبب األساســي الــذي مــن أجلــه جيــب أن ميثــل الفــارون        
وإن إفالهتـم مـن العقـاب جيـب أال يطيـل      . الباقون أمام العدالـة  

  .عمر احملاكم
إننا ندرك أنه بدون الدعم املطلـق مـن اجملتمـع الـدويل               

  .ستبقى احملاكم الدولية بال جدوى
كانت دائمـا،   وكرواتيا من جهتها تبقى ملتزمة، كما         

وقـد أثبتـت احلكومـة      . بالتعاون الكامل والواضـح مـع احملكمـة       
الكرواتيــة طــوال الــسنني جديــة التزامهــا بتطــوير عالقــة عمــل   
وثيقــة مــع احملكمــة وتقــدمي املــساعدة هلــا يف عــدد مــن املــسائل  
املختلفة، مبا يف ذلك متكينـها مـن الوصـول إىل قـدر كـبري مـن                 

ــن   ــصادرة عـ ــساسة الـ ــائق احلـ ــيش  الوثـ ــا للجـ ــسلطات العليـ الـ
ومــن مــصلحتنا املــشتركة أن نواصــل التعــاون بنيــة  . والــشرطة

  .حسنة وبصورة مسؤولة ومهنية
أود أن أؤكد أنه يف قـضية غوتوفينـا وحـدها، قـدمت               

 وثيقــة حمــددة وحــساسة مــن ٢ ٠٠٠احلكومــة الكرواتيــة حنــو 
وهـذا يـدلل     .الشرطة واجليش، بنـاء علـى طلـب املـدعي العـام           

ى وجود تعاون واسع النطاق ومكثف، وسيـستمر        بوضوح عل 
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ذلـــك يف املـــستقبل ألن البحـــث عـــن وثـــائق إضـــافية مـــا زال  
  .جاريا

وكرواتيا مصممة على القيام بكـل مـا تـستطيع لتلبيـة              
وهــذه هــي الرســالة الــيت ال لــبس . طلــب املــدعي العــام املتبقــي

فيها اليت وجهت إىل املدعي العام من السلطات العليا للدولـة،           
وهلذه الغاية، اختذت احلكومة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير            
ــة      ــضمنت خطــوات إداري ــة، الــيت ت ــدابري التنفيذي عــددا مــن الت

ــنني    ــراد معي ــة، ضــد أف وتواصــل . وحتقيقــات وخطــوات قانوني
كرواتيـــا القيـــام بتحقيقـــات إداريـــة وجنائيـــة هبـــدف التحقـــق  

كانـت قـد   إذا كانت تلك الوثـائق موجـودة، أو فيمـا إذا             فيما
أخذت بشكل غري قـانوين، وإذا كـان ذلـك قـد حـدث فعـال،                
فمــن هــم األشــخاص املــسؤولون عــن ذلــك، وتقــدميهم إىل       

وقد الحظنا أن املـدعي العـام قـد أخـذ بعـني االعتبـار                . العدالة
ــره       ــذ تقــدمي تقري ــا من ــيت اختــذهتا كرواتي اخلطــوات اإلضــافية ال

  .اخلطي
ن وجودها، فـإن    وإذ تدخل احملكمة املرحلة األخرية م       

ــشاركة يف      ــيح هلــا امل ــأن تكــون يف وضــع يت ــا ســعيدة ب كرواتي
املناقـــشات اجلاريـــة ولتبـــادل الـــرؤى واخلـــربات بـــشأن املهـــام 

. املتبقيـــة، والـــيت ينبغـــي أن تـــستمر بعـــد إكمـــال احملاكمـــات  
وامسحوا يل أن أغتنم هذه املناسبة ألشكر وفد بلجيكا، الـذي           

إن حكومــة بلــدي . انيــهيــسر هــذه العمليــة، علــى جهــوده وتف
اليت طورت عالقات عمـل وثيقـة مـع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة        
ليوغوسالفيا السابقة واملصممة على مواصلة جهودها الوطنيـة         
حملاكمة جـرائم احلـرب الـيت ارتكبـت علـى أراضـيها منـذ عـام                 

، هلا مصلحة خاصة يف إجيـاد حلـول مـستدامة وعادلـة             ١٩٩١
مــة املتبقيــة، ال ســيما تلــك املتعلقــة  وعمليــة إلجنــاز مهــام احملك

  .مبستقبل حمفوظات احملكمة وطرائق قضاء مدد األحكام
ومــا زالــت احملكمتــان حتظيــان بــدعمنا الكامــل خــالل   

وإذ نفعـل ذلـك، فإننـا نـسترشد         . تنفيذ ما تبقى من واليتيهمـا     

باهلدف الذي أنشئتا من أجله، وهـو سـد فجـوة اإلفـالت مـن               
ــاب ــك أهـــ  . العقـ ــيكون ذلـ ــتني  وسـ ــرياث احملكمـ ــا يف مـ . م مـ

ولذلك، فإن اجملتمع الدويل ال ميكنه أن يعلن انتـهاء واليتيهمـا            
قبـــل أن يـــتم تقـــدمي املـــسؤولني الرئيـــسيني إىل العدالـــة مهامـــا  

  .استغرق ذلك من وقت
  .أستأنف اآلن مهامي بصفيت رئيس جملس األمن  
  .أعطي الكلمة اآلن ملمثل رواندا  
ــا    ــسيد كاروغارام ــ (ال ــة () داروان ــم باإلنكليزي : )تكل

ــشة      ــذه املناق ــسامهة يف ه ــى فرصــة امل . أشــكركم، ســيدي، عل
ويود وفد بلـدي أن يـشكر الـرئيس واملـدعي العـام للمحكمـة               
اجلنائية الدوليـة لروانـدا علـى تقريريهمـا الـشاملني عـن التقـدم               

  .احملرز يف التنفيذ الفعال لوالية احملكمة
يـة لروانـدا تقـدما      وقد أحـرزت احملكمـة اجلنائيـة الدول         

فقـــد مت اعتقـــال بعـــض املتـــهمني باإلبـــادة . يف تنفيـــذ واليتـــها
. اجلماعية من ذوي الـسمعة األسـوأ، وجـرى تقـدميهم للعدالـة         
. وقـــد عـــزز عـــدد متزايـــد مـــن البلـــدان تعاونـــه مـــع احملكمـــة  

واستجاب عدد من البلدان لدعوة روانـدا إىل اعتقـال وتـسليم            
تقع قـضاياهم ضـمن      ة، ممن ال  متهمني آخرين باإلبادة اجلماعي   

 رواندا بطريقة دؤوبـة     توتعاون. والية احملكمة اخلاصة لرواندا   
  .ومستمرة مع احملكمة ودعمتها وستستمر يف هذا التعاون

ــة        ــوارد املمنوحــ ــة واملــ ــسلطات القانونيــ ــة للــ ونتيجــ
للمحكمــة، باإلضــافة إىل الــدعم احملــدد الــذي تقدمــه روانــدا،  

فقــد أبلغنــا، علــى . إجنــازات هامــةمتكنــت احملكمــة مــن حتقيــق 
ســـبيل املثـــال، أن احملكمـــة ستـــصدر قبـــل عيـــد املـــيالد أحـــد   
األحكام املنتظرة طويال يف قضية أربعة مـن القـادة العـسكريني            
ــراتيني      ــورا، وغـ ــستس باغوسـ ــم تيونيـ ــسابقني، وهـ ــار الـ الكبـ

  .كابيليغي، وأنتويل نسينغيومافا، وألويس نتباكوزي
 ١٥٠٣لــس األمــن القــرار ، اعتمــد جم٢٠٠٣يف عــام   

وقـد حـدد    . الذي ينص علـى إجنـاز أنـشطة احملكمـة         ) ٢٠٠٣(
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 ٢٠٠٨ديـسمرب   /كانون األول : القرار موعدين هنائيني لإلجناز   
 جلميـــع ٢٠١٠ديـــسمرب / األولكـــانونجلميـــع احملاكمـــات، و

كمـا أشـار اجمللـس إىل أن القـضايا الـيت قـد              . قضايا االستئناف 
 احملددة، وخاصة القضايا املتعلقـة      يتم إكماهلا ضمن املواعيد    ال

مبتهمني من ذوي الرتب املتوسطة والدنيا، ينبغـي أن حتـال إىل            
ــة، مبــا يف ذلــك يف    ــدارالــسلطات القــضائية الوطني ووفقــا . وان

لذلك القرار، طُلـب مـن احملكمـة أن تـضع اسـتراتيجية للتنفيـذ               
  .وأن تبلغ جملس األمن عن تنفيذها الفعال

قرار املتعلق باإلجنـاز، بـدأ املـدعي        وكجزء من تنفيذ ال     
العام للمحكمة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا التـشاور مـع حكومـة              

وتـستند إحالـة    . رواندا حول إمكانية إحالـة قـضايا إىل روانـدا         
القـــضايا إىل روانـــدا بـــشكل رئيـــسي إىل أن القـــضايا الواقعـــة  
ضـمن واليـة احملكمـة ارتكبــت يف روانـدا، وارتكبـت أغلبيتــها      

ــدا ضــد مــواطنني آخــرين مــن     مــن ج انــب مــواطنني مــن روان
ومعظــم األدلــة والــشهود الــذين اســتخدمتهم احملكمــة . روانــدا

وغايـات إقامـة العدالـة مـن جانـب          . بشكل رئيسي من رواندا   
ترض أن تكـون مرئيـة أكثـر يف روانـدا مـن أي              فاحملكمة من امل  
وهــذا مــا جيعــل روانــدا الدولــة األكثــر مــسؤولية . مكــان آخــر

ويف . مامــا بالــسعي إىل العدالــة فيمــا يتعلــق بتلــك اجلــرائم واهت
ــشارك     ــن الـــضروري أن تـ ــدا مـ ــذا الـــصدد، وجـــدت روانـ هـ
مشاركة كاملـة يف البـت يف املـسائل املتعلقـة باحملكمـة اجلنائيـة               

  .الدولية لرواندا، وخاصة فيما يتصل بعملية اإلجناز
ــدا       ــثالث املاضــية اســتعدت روان ــسنوات ال وخــالل ال
وجــرت تلــك . مــع القــضايا احملالــة إليهــا مــن احملكمــة للتعامــل 

االســتعدادات بالتــشاور مــع املــدعي العــام للمحكمــة اجلنائيــة   
وكجـزء مـن االسـتعدادات مت اعتمـاد تـشريع        . الدولية لروانـدا  

 لتنظـــيم إحالـــة القـــضايا مـــن احملكمـــة ٢٠٠٠مـــارس /يف آذار
. دااجلنائيــة الدوليــة لروانــدا أو مــن أي دولــة أخــرى إىل روانــ  

وقـد  . ونص القانون على ضـمانات كافيـة للمحاكمـة العادلـة          
ــة وهـــو يقـــوم    جـــرى التفـــاوض بـــشأنه بـــني روانـــدا واحملكمـ

ــة،      ــشأن األدل ــة للمحكمــة ب ــى القواعــد اإلجرائي ــد عل بالتحدي
وكذلك على أفضل املمارسات األخرى اليت نظمتها وطبقتـها         

وانــدا ويــسمح القــانون للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة لر. احملكمــة
ــستعيد     ــا أن تـ ــها وحبقهـ ــر بأولويتـ ــات ويقـ أن تراقـــب احملاكمـ

  .القضايا احملالة يف حال عدم الوفاء باملعايري املطلوبة
وخالل العـامني   . وقد مت إعداد قاعات حماكمة حديثة       

املاضــيني جــرى تنظــيم بــرامج مــشتركة بــني روانــدا واحملكمــة   
 ومتـــت يف إطارهـــا عمليـــات تعـــارف وتفاعـــل وتـــدريب بـــني
القضاة واملدعني واحملامني من روانـدا واحملكمـة، وشـارك فيهـا            

ومت بنـاء مركـز اعتقـال حـديث         . أيضا موظفو الـدعم اإلداري    
ــدا      ــة لروان ــة الدولي ــواء حمتجــزي احملكمــة اجلنائي يف كيغــايل إلي

  .الذين سيمثلون أمام احملكمة يف كيغايل
 وقــد قــام املــدعي العــام وقلــم احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة  

لرواندا بزيارات إىل رواندا للتحقق من استعدادها ورغبتها يف         
وقـــد أعربـــا عـــن ارتياحهمـــا إزاء  . اســـتقبال القـــضايا املتبقيـــة

مــستوى االســتعداد الــذي حققتــه مؤســسات روانــدا القــضائية 
إجـراء هـذه التحـضريات عـن طريـق          متكنـا مـن      .يف هذا اجملـال   

، مبـا يف    اإلمنـائيني  الدعم الثنائي واملتعدد األطراف من شركائنا     
  .ذلك بعض أعضاء هذا اجمللس

 لقـدرة روانـدا علـى تـويل القـضايا      بعد تقيـيم حكـيم   و  
حكمـة اجلنائيـة الدوليـة      دعـاء للم  الاملُحالة، طلب رئيس هيئـة ا     

ــدا  ــة  إىل لروانــ ــضاة احملكمــ ــة قــ ــضايا  إحالــ ــذه القــ بعــــض هــ
ــدا إىل ــام مخــ  . روان ــدم املــدعي الع ــات إىل احملكمــة وق . س طلب
طلـب املـدعي العـام      روانـدا    دعمـت    ،الطلبـات هـذه   يع  يف مج و
نظـــر للا وجاهزيتـــها تقـــدمي أدلـــة علـــى اســـتعدادهبمحكمـــة لل
 وكأهنــا وانــداوبــدت ر. يــار املطلــوب وفقــا للمعالقــضايا  يف

ورغم كـل   . منتدبة إلسداء النصح للمحكمة يف تلك الطلبات      
 وال يــزال ، طلبــاتهــذه اجلهــود، رفــض قــضاة احملكمــة أربعــة 

  . معلقاحدطلب وا
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 يـا مـستوى كاف  حققـت   احملكمة أن روانـدا     وقد أقرت     
 ه ال تــزالأنــغــري . مــن الكفــاءة يف نظامهــا القــانوين والقــضائي

مجيــع  تلــك تعــاين منــها أوجــه القــصورو.  قــصورتوجــد أوجــه
وهنــاك تــدابري عالجيــة . الــنظم وليــست مستعــصية علــى احلــل

ــسعى إىل معاجلــة الــشو       ــا القــضائي ت ــة داخــل نظامن اغل كامن
ــيت ــا أث ال ــراراهتم  اره ــة يف ق ــضاة احملكم ــال،   ، ق ــى ســبيل املث عل

 .دعـاء والـدفاع   بني اال محاية الشهود وتكافؤ الفرص     خبصوص  
. رواندا معظم تلك الشواغل وستواصل القيام بذلك      وعاجلت  
ة مـسألة إحالـ  إعادة النظر يف    على  احملكمة  قضاة  حنث  ،  ولذلك

  .القضايا إىل رواندا
، لألسـف،   اقرارات احملكمة أثر  ل نؤكد من جديد أن   و  

ــان  ي ــدا لبنائهمــا  قــوض الثقــة واالطمئن ــذين جاهــدت روان . الل
قيـام  بعـض احلكومـات        الثقة واالطمئنان    وكان من شأن هذه   

 املوجــودين بــرز املطلــوبني اهلــاربنيبإلقــاء القــبض علــى بعــض أ
  .على أراضيها

ــك،     ــا ومــع ذل ــالقلق  فإنن ــشعر ب ــالغن ــى ســبيل  الب ، عل
 بـإطالق سـراح   الـسلطات القـضائية األملانيـة   يال قيـام    حاملثال،  

بارتكاهبما جرائم إبـادة مجاعيـة      املشتبه  اثنني سيئي السمعة من     
 -، مستـشهدة بـسابقة للمحكمـة        على أساس قرارات احملكمة   

. ومهـــا كاليكـــسيت مباروشـــيمانا وروابوكـــوميب أونيـــسفوري 
ــام  وقبــل  ــدا، أطلقــت حمكمــة  بــضعة أي ــسية  حتدي اســتئناف فرن

إبـادة مجاعيـة علـى      سراح شخص آخر يشتبه بارتكابه جـرائم        
باالســتناد إىل مــرة أخــرى وذلــك الــرغم مــن األدلــة الدامغــة،  
  .السابقة اليت أرستها احملكمة

ــرار      ــد قـ ــاد يعـ ــضايا   ويكـ ــة القـ ــة رفـــض إحالـ احملكمـ
يف إحالــــة عــــدم التعــــاون بلــــدول لدعــــوة مبثابــــة روانــــدا  إىل

. ؤالء اهلـــــاربنيلقـــــاء القـــــبض علـــــى هـــــالقـــــضايا وإ تلـــــك
ــا الــسبب  وذلــك جملــس األمــن إىل النظــر يف هــذه  وراء دعوتن

 سـببا حمـتمال ملـأزق قـضائي خطـري مـن شـأنه               املسألة باعتبارها 

 اجمللس   وندعو اإلفالت من العقاب،  تتيح   فجوة   إجيادبالتأكيد  
  .إىل اختاذ تدابري عالجية وفقا لذلك

 زالـوا   اهلـاربني الـذين مـا    عـدد أنعلـى   نعيد التأكيـد    و  
ــاء  ــاؤهم   ١٣ ـالـــال يقتـــصر علـــى طلقـ ــة أمسـ شخـــصاً املدرجـ

ــة  يف ــة احملكم ــن . قائم ــة مبكــان وم ــس  األمهي ــذا اجملل ضــمان  هل
 عمــن مل تــدرج أمســاؤهم  عفــوال واليــة احملكمــة يعــين إمتــام أال
جلهـــود اروانـــدا وُتقـــّدر . املختـــصرة للمحكمـــة قائمـــة ال يف
ــاء ا ستمرة املــــ لقــــبض الــــيت تبــــذهلا بعــــض احلكومــــات إللقــ

إجــراءات تــسليمهم    والعمــل جــار حاليــا يف   .اهلــاربني  علــى
فنلنـدا وكنـدا    والـسويد   يف   خمتلف البلدان، وخاصـة      يفلرواندا  

هولنـــدا، علـــى ســـبيل املثـــال   ونيوزيلنـــداواململكـــة املتحـــدة و
  .احلصر ال

النظــام األساســـي للمحكمـــة   مـــن ٢٦وتــنص املـــادة    
شــخاص املــدانون  علــى أن يقــضي األاجلنائيــة الدوليــة لروانــدا

، ٢٠٠١ويف عـام    .  بـصورة أساسـية    روانـدا مدد أحكامهم يف    
احملكمــــة ســــتة مــــدانني إىل واليــــة قــــضائية أخــــرى أحالــــت 

خطـار   ودون إ  ٢٦إيالء االعتبار الواجب ألحكـام املـادة         دون
 نظــامال مــن ١٠٣روانــدا علــى النحــو املطلــوب مبوجــب املــادة 

 أخـــرياقـــع ُو، ٢٠٠٨مـــارس /ويف آذار. الـــداخلي للمحكمـــة
ني احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحلكومـة الروانديـة         اتفاق ب 
هـذا االتفـاق    صـّدق علـى      و .نقل احملكومني إىل رواندا   يقضي ب 

تفــاق ذلــك االوعلــى الــرغم مــن .  مبجلــسيهالربملــان الروانــدي
حـسب  احملكمـة قبـل أسـبوعني ف      نا عليـه، قامـت      برملانتصديق  و

ــشتبه هبمـــ    ــرين مـ ــصني آخـ ــل شخـ ــايل،  بنقـ ــة مـ ا إىل مجهوريـ
  .اهيمانافرديناند نحسن نغيزي و ومها

يف وقــت قريــب  قــد ينقلــون عــشرة آخــرينعلــم أن ون  
ــهاك   ــة أخــرى يف انت ــروح  صــارخإىل دول ــام األساســي   ل النظ
إحالـة   و املـدانني  نقـل    أنونعتقد  . الذي أنشئت احملكمة مبوجبه   

ــضايا ال ــيجعل  إىل قـ ــدا سـ ــة   روانـ ــرون أن العدالـ ــديني يـ الروانـ
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  جـرائم اإلبـادة اجلماعيـة      الضحايا ومـرتكيب  حتققت، حيث أن    
ــهم مقابـــل ، ٢٦وقراءتنـــا للـــروح والقـــصد مـــن املـــادة     . منـ
ه ينبغـي    تـشري إىل أنـ      للمحكمة  من النظام الداخلي   ١٠٣ املادة

حالــة القــضايا ونقــل  إلةاملفــضلالوجهــة   هــيروانــداأن تكــون 
السـتثناء،   القاعـدة ولـيس ا      تلك هي  كونتينبغي أن   و،  املدانني
بالـضرورة امللحـة   شعر  أن تـ لمحكمـة وينبغي ل.  احلال هوكما  
لتحقيــق العدالــة فحــسب، وإمنــا لــريى الروانــديون حتقيقهــا    ال

  .  فهم املستفيد الرئيسي من واليتها،أيضا
 روانــدا  إىلحملفوظــاتامــسألة نقــل ال تــزال ، تامــاوخ  
قـدمي  املشاورات مستمرة مع الفريق املعـني لدراسـة وت    و. معلقة

ــسألة ال ــشأن املـ ــيات بـ ــا   . توصـ ــن رغبتنـ ــراب عـ ــا اإلعـ وكررنـ
روانـدا طلبـا     وقـدمت    . بالكامـل  حملفوظـات نا حليازة ا  ستعداداو

ــا إىل  ــا يف  رمسيـ ــن رغبتنـ ــه عـ ــن نعـــرب فيـ حفـــظ  جملـــس األمـ
 قـرار   علـق أكـرب اآلمـال علـى       ون. فوظات وإدارهتا يف رواندا   احمل

  .اجمللس بشأن هذه املسألة
 ساجمللـــروانـــدا تـــشاطر امســـة، يف هـــذه املرحلـــة احلو  

ــة    ــاد خامتـ ــه يف إجيـ ــرغبتـ ــةمعقولـ ــصة   ة وفعالـ ــة املخصـ للواليـ
ــةل ــعأال يـــدخرولـــذلك، حنـــث اجمللـــس علـــى  . لمحكمـ  ا وسـ

دون تقـويض مكافحـة     بـ لمحكمـة   استراتيجية اإلجناز ل  لضمان  
فجـــــوات تـــــسمح     إجيـــــاد أو-اإلفـــــالت مـــــن العقـــــاب   

ة بلــدي كومـ  واجلهــود الـيت تبـذهلا ح  -العقـاب   مـن  اإلفالتبـ 
  .هذا الصدد يف

أعطـــي الكلمـــة اآلن ): تكلـــم باإلنكليزيـــة (الـــرئيس  
  .ملمثل صربيا

): تكلــم باإلنكليزيــة ) (صــربيا (الــسيد يفرميــوفيتش   
البداية، أود أن أهنئ القاضي باتريك روبنسون على تعيينـه           يف

. ملنصب رئـيس احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة            
غتـــنم هـــذه الفرصــة لإلعـــراب عـــن تقـــديري  وأود أيــضا أن أ 

إلسهام القاضي فاوستو بوكار يف أعمال احملكمـة خـالل فتـرة            
  .رئاسته هلا
وتعــــرب صــــربيا عــــن امتناهنــــا للقاضــــي روبنــــسون   
ــسيد ــة      وال ــة اجلنائي ــام للمحكم ــدعي الع ــرامريتس، امل ســريج ب

ــذالها     ــيت بـ ــود الـ ــى اجلهـ ــسابقة، علـ ــالفيا الـ ــة ليوغوسـ الدوليـ
ونعــرب عــن تقــديرنا التفــاق  . يهمــا الــشاملنيلتــصنيف تقرير

التقريـــرين يف مادهتمـــا واجتاههمـــا العـــام مـــع تقييمنـــا اخلـــاص 
وينـــوه التقريـــران . ملـــستوى التعـــاون الـــذي حتقـــق حـــىت اآلن 

ــة      ــا القانونيـ ــال اللتزاماهتـ ــربيا لالمتثـ ــذهلا صـ ــيت تبـ ــاجلهود الـ بـ
واألخالقيـــة، وكـــذا بالـــصعوبات الـــيت تـــصادفها فيمـــا يتعلـــق 

ويعربـان أيـضا عـن      . عاون، كما يف جماالت محايـة الـشهود       بالت
تقديرمها اللتزام السلطات الصربية بالتصدي لتلك الـصعوبات        
. ويؤكــــدان أنــــه ســــتبذل جهــــود مــــشتركة للتغلــــب عليهــــا

االعتراف برهان على اإلميـان املتزايـد بـاإلرادة الـسياسية            وهذا
رارها علـى   لصربيا والتزامها بالتعاون الكامل مع احملكمة وبإص      

ــتش     ــو مالديــــ ــاقيني، راتكــــ ــاربني البــــ ــى اهلــــ ــبض علــــ القــــ
  .هادزيتش وغوران
ــر       ــشر تقري وعلــى مــدى األســبوعني املاضــيني، بعــد ن

ــب       ــات إضــافية إىل مكت ــدمت صــربيا معلوم ــام، ق ــدعي الع امل
املدعي العـام للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة ليوغوسـالفيا الـسابقة             

ضــاعفت جهودهــا فيمــا يتعلــق بقــضية مومتــشيلو برييــشيتش و
وكــذلك . حلــل املــسألة وحتــسني تعاوهنــا الــشامل مــع احملكمــة  

قامـــت صـــربيا بتعمـــيم تقريـــر مفـــصل بـــاألمس عـــن أنـــشطة   
  .احلكومة املتعلقة بالتعاون، إلبقاء اجملتمع الدويل على علم هبا

ونؤيـــد اســـتراتيجية احملكمـــة لإلجنـــاز تأييـــدا كـــامال،    
). ٢٠٠٤ (١٥٣٤و) ٢٠٠٣ (١٥٠٣حيـددها القـراران      كما

واســــتنادا إىل تلــــك االســــتراتيجية، حــــددت احملكمــــة أهــــم  
وظيفة لآللية املتبقية اليت ستنشأ لدى االنتـهاء مـن أنـشطة             ١٢

وتوصــف مــسألة حمفوظــات احملكمــة بأهنــا مــن أهــم   . احملكمــة
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وهتتم صـربيا بـاحلوار الـدائر بـشأن الوظـائف،           . تلك الوظائف 
ــات   ــسألة احملفوظـ ــق مبـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــشرين ٢٣يف و. وخاصـ  تـ

، حــــددت حكومــــة صــــربيا موقفهــــا ٢٠٠٨أكتــــوبر /األول
. اخلاص من هذه املسألة وأبلغت احملكمة وجملس األمن بـذلك         

ونــود أن يتــاح للــدول املهتمــة بــاألمر مزيــد مــن إمكانيــات        
التــشاور، بغيــة متكينــها مــن تقــدمي مــسامهات بنــاءة يف عمليــة   

  .صياغة اآللية املتبقية
ــام، أود أن   ــزام    ويف اخلت ــرة أخــرى الت  أؤكــد جمــددا م

وحييط التقريران املقـدمان    . صربيا بالتعاون الكامل مع احملكمة    
ويعـرب بلـدي عـن عزمـه        . للمجلس أيـضا علمـا هبـذا االلتـزام        

علــى مواصــلة تقــدمي مــسامهته يف إجــراءات احملكمــة وســوف    
يفعل كل ما يف وسعه ملـساعدة احملكمـة علـى االنتـهاء بنجـاح          

  . يكفل أن تترك احملكمة وراءها إرثا دائمامن أعماهلا، مبا
أعطـــي الكلمـــة اآلن ): تكلـــم باإلنكليزيـــة (الـــرئيس  

  .ملمثل البوسنة واهلرسك
تكلــم ) (البوســنة واهلرســك (الــسيد تــشوالكوفيتش  
يــود وفــدي بــادئ ذي بــدء أن يرحــب برئيــسي ): باإلنكليزيــة

ــا    ــامني هبم ــدعني الع ــن   . احملكمــتني وامل ــا أود أن أعــرب ع كم
ــة ليوغوســالفيا     أع ــة الدولي ــرئيس احملكمــة اجلنائي ــدير ل مــق التق

انظــــــر (الـــــسابقة وملــــــدعيها العـــــام لتقــــــدميهما تقريرمهـــــا    
S/2008/729 .(    ــات ــا للتقييمـــ ــن امتناننـــ ــضا عـــ ــرب أيـــ ونعـــ

  .وردت فيه اليت
ــة مبكــان،         ــن األمهي ــة م ــد كــان عمــل تلــك احملكم وق

لـدي  زال له دور حاسم يف النـهوض مبناصـرة العدالـة يف ب             وما
ومـــن املهـــم أن ختلـــف احملكمـــة للعدالـــة  . ويف بلـــدان املنطقـــة

اجلنائية الدولية إرثا للمستقبل، تؤكد فيه من جديـد فكـرة أنـه     
ال مصاحلة بـدون عدالـة، وال عدالـة بـدون قـانون، وال قـانون                

  .ذا جدوى بدون حمكمة تقرر ما هو عادل ومشروع

ــار      ــام يف التقــ ــة بانتظــ ــات اإلجيابيــ ير وتثبــــت التقييمــ
يتعلــق بالتعــاون بــني البوســنة واهلرســك واحملكمــة إصــرار  فيمــا

ــة   ــك، تعمــل  . بلــدي القــوي علــى خدمــة العدال إضــافة إىل ذل
ــنة واهلرســك       ــة بالبوس ــة الدول ــرة جــرائم احلــرب يف حمكم دائ
بكامــل طاقتــها، ممــا يــربهن علــى اســتعداد بلــدي إلجــراء هــذه 

 إتاحـة   وستواصـل البوسـنة واهلرسـك     . احملاكمات وقدرته عليه  
ســبل االطــالع علــى حمفوظــات احلكومــة بنــاء علــى الطلبــات   

  .الرمسية املقدمة من احملكمة
ويعرب بلدي عن تقديره جلهود املـدعي العـام سـريج             

بــرامريتس إلقــرار العدالــة للــضحايا وأســرهم ويــثين علــى تلــك 
ــود ــل     . اجله ــاون الكام ونؤكــد جمــددا اســتعدادنا ملواصــلة التع

  .هذا الصدد يف
 البوسنة واهلرسك عن ترحيبها باعتقـال اثـنني          وتعرب  

ــان كــارادزيتش       ــوبني، ومهــا رادوف ــة املطل ــاربني األربع ــن اهل م
غـري  . وميثـل القـبض عليهمـا إجنـازا كـبريا          .ستويان زوبليـانني  و

أنــه مــا زال يــتعني عمــل الكــثري للقــبض علــى اهلــاربني البــاقيني 
نة ولـــذلك تـــدعو البوســـ . وتقـــدميهما إىل احملكمـــة يف الهـــاي 

ــاقيني      ــى جمرمــي احلــرب الب ــوري عل واهلرســك إىل القــبض الف
ــي       ــا زاال مطلقـ ــام ومـ ــوائح االهتـ ــا لـ ــدرت حبقهمـ ــذين صـ اللـ

ــسراح، راتكــو مالديــتش وغــوران هــادزيتش   ــد متامــا  . ال ونؤي
اســتمرار احملكمــة يف عملــها حــىت يــتم حتقيــق العدالــة ألســر        

وعندئـــذ فقـــط ميكننـــا القـــول بـــأن واليـــة احملكمـــة . الـــضحايا
  .أجنزت قد

ــذ اســتراتيجية       ــساورنا قلــق كــبري إزاء تنفي ــزال ي وال ي
ونــدرك أن اآلليــات املتبقيــة املتوخــاة يف االســتراتيجية . اإلجنــاز

شديدة التعقيد وتقتضي مزيـدا مـن املـشاورات داخـل اهليئـات            
وينبغـــي تـــصميم تلـــك  . ذات الـــصلة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة 

مـة اخلاضـعني ألوامـر      اآلليات بعناية لكي تتصدى ملـسألة حماك      
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القــبض املتبقيــة وتــضمن أن اإلفــالت مــن العقــاب لــيس أحــد   
  .اخليارات املتاحة

وتعرب البوسنة واهلرسـك عـن تقـديرها للـدعم القـيم              
. الذي تقدمه األمم املتحدة والدول األعضاء ألعمـال احملكمـة         

ونتطلع إىل استمرار هذا الدعم إىل أن تستوىف مجيـع الـشروط            
  .ة احملكمةالنتهاء والي

ــوق       ــاملي حلقـ ــالن العـ ــيب روح ونـــص اإلعـ ــي نلـ ولكـ
اإلنــسان، الــذي حنتفــل هــذا العــام بــذكرى مــرور ســتني عامــا  
ــا حنــن الــدول األعــضاء واألمــم املتحــدة،     علــى صــدوره، علين
ــل      ــدعم الكام ــدمي ال ــردد يف تق ــة لإلعــالن، أال نت ــة الوديع اجله

ن متـر  للمحكمة لكـي نوجـه رسـالة قويـة مؤداهـا أن اجلرميـة لـ             
  .بدون عقاب

أعطـــي الكلمـــة اآلن ): تكلـــم باإلنكليزيـــة (الـــرئيس  
  .ملمثل كينيا

أود أن ): تكلــم باإلنكليزيــة  ) (كينيــا (الــسيد مويتــا   
أعرب عن تقديري لكم يا سـيدي الـرئيس، وألعـضاء اجمللـس             

  .اآلخرين لسماحكم يل باملشاركة يف مناقشات اليوم
ــسي احمل     ــة، أود أن أشــكر رئي ــة  ويف البداي ــة اجلنائي كم

ة رالدويل لرواندا واحملكمة اجلنائية الدوليـة ليوغوسـالفيا املتـأخ         
ومدعييهما العامني على تقاريرهم الشاملة، املقدمة إىل اجمللـس         

  .وفقا للنظام األساسي لكل من احملكمتني على حدة
وتعـــرب كينيـــا عـــن تأييـــدها القـــوي لنظـــام العدالـــة     

ــة  ــة الدولي ــدرك أن احملــا . اجلنائي ــشئها  ون ــيت ين كم املخصــصة ال
اجمللــس واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ال بــد أن تــوفر إقامــة العــدل 
ــشجعون      ــذين يـ ــة الـ ــا مبحاكمـ ــسليم وحتميهـ ــه الـ ــى الوجـ علـ

وحتقيقـا لتلـك الغايـة، يعـد التعـاون مـن            . اإلفالت من العقـاب   
ــتني       ــه لنجــاح احملكم ــضاء حامســا يف أمهيت ــدول األع ــب ال جان

ــة وضــم  يف ان الــسالم ومنــع ارتكــاب الفظــائع  اســتعادة العدال

تأخـذ كينيـا علـى حممـل اجلـد التزاماهتـا             .اجلماعية يف املستقبل  
  .الدولية بالتعاون التام مع اجملتمع الدويل يف هذا الشأن

وتقــدر كينيــا العمــل الــذي قــام بــه كــال الرئيــسني يف     
ــتني     ــا شــؤون احملكم ــة الــيت أدارا هب ــك، يــود   . الطريق ومــع ذل

عــض املالحظــات علــى عمــل املــدعي العــام  وفــدي أن يبــدي ب
ــدا، وال ســيما بــشأن مــسألة     ــة لروان ــة الدولي للمحكمــة اجلنائي

  .املتهمني اهلاربني من العدالة
لقد استمعت بعناية إىل بيـان املـدعي العـام للمحكمـة              

اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا فيمــا يتعلــق مبتــهم هــارب مــن العدالــة 
ذكر املـدعي العـام يف بيانـه        لقد  . مطلوب للمثول أمام احملكمة   

ــهمني آخــرين،       ــني مت ــذي، مــن ب ــا، ال ــسيان كابوغ ــضية فيلي ق
وأشــار إىل وجــود هــذا  . يــتم اعتقالــه للمثــول أمــام العدالــة   مل

إن هذه االدعـاءات ليـست      . املتهم اهلارب من العدالة يف كينيا     
  . غري صحيحة فحسب، بل هي أيضا مصدر قلق بالغ لبلدي

ه يف قــضية كابوغــا، تعاونــت وأود أن أشــدد علــى أنــ  
حكومة كينيا تعاونا تاما مع مسؤويل احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة        

وتـــشارك . لروانـــدا، علـــى النحـــو الـــذي طلبـــه جملـــس األمـــن
حكومة كينيا يف عمل مكتـب املـدعي العـام منـذ ثالثـة أعـوام                
ــا        ــني كيني ــشتركة ب ــة العمــل امل ــن خــالل فرق إىل حــد كــبري م

وللربهـــان علـــى التزامنـــا . وليـــة لروانـــداواحملكمـــة اجلنائيـــة الد
ــار   ــايو /بقــضية احملكمــة، استــصدرت احلكومــة يف أي  ٢٠٠٨م

  . أمرا من حمكمة كينيا العليا بتجميد أمالك السيد كابوغا
وقامـــت كينيـــا يف املاضـــي باعتقـــال بعـــض املتـــهمني    

ــة      ــذين وجــدهتم داخــل األراضــي الكيني ــديني ال اهلــاربني الروان
ــسليمهم إىل احملك ــسيد كابوغــا يف   . مــةوت ــى ال ــر عل ــا عث إذا م

األراضي الكينية، فبـالروح نفـسها، سـوف يـتم اعتقالـه باملثـل              
فمــن طبيعــة الفــارين مــن العدالــة أهنــم   . وتــسليمه إىل احملكمــة

ــذين يالحقــوهنم يف االجتــاه غــري      ــا يوجهــون ال ــون وأحيان خيتبئ
ــشمل     . الــصحيح ــذا ينبغــي توســيع البحــث عــن كابوغــا لي ول
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، ألننا نركز بصورة كبرية على كينيـا، بينمـا قـد            مناطق أخرى 
  . يكون هذا اهلارب من العدالة يعيش مرتاحا يف مكان آخر

ويف اخلتــام، أود أن أؤكــد للمجلــس تعــاون حكــوميت   
الثابت مع احملكمة يف مجيع اجملاالت، واستمرار التزامهـا باملثـل          

ــة والقــضاء علــى اإلفــالت مــن العقــا    ــة اجلنائي ــا للعدال . بالعلي
املـشتركة بـني    وسوف نستمر يف تنفيـذ توصـيات فرقـة العمـل            

  .كينيا واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا
أعطـــي الكلمـــة اآلن : )تكلـــم باإلنكليزيـــة(الـــرئيس   

، لـريد   احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا       للقاضي بريون، رئـيس     
  .على التساؤالت واملالحظات

ــريون     ــي بـ ــة (القاضـ ــم باإلنكليزيـ أود أوال أن : )تكلـ
أعــرب عــن تقــديري للوفــود الــيت أعربــت بــصورة خاصــة عــن 

وأود أن أبـــدي بعـــض . دعمهـــا للطلبـــات املعروضـــة علـــيكم 
ــق    ــة ميكـــن أن تـــساعدنا يف حتقيـ املالحظـــات علـــى أن املوافقـ

  . أهداف استراتيجية اإلجناز
وأود أيضا أن أعرب عن شـكري للتأييـد العـام الـذي               

 وأود أن أؤكـد هلـا أننـا سنـستمر           .أعربت عنه الدول األعضاء   
يف القيـــام بكـــل مـــا بوســـعنا لنيـــل تأييـــدها املتواصـــل ولتربيـــر 

  .املشاعر اليت مت التعبري عنها
وأود أيــضا أن أنتــهز هــذه الفرصــة ألشــارك الــدول        

إننـا مـن    . األعضاء اليت هنأت بلجيكا برئاستها الفريـق العامـل        
ــثري       ــد اســتفدنا ك ــد أننــا ق ــور احملكمــة، نعتق ا مــن فرصــة  منظ

. التفاعل وتشاطر وجهات النظر بشأن مسألة اآلليـات املتبقيـة         
وأعتقد أنه ينبغـي يل أن أسـجل أن حمكمتنـا قـد اسـتفادت إىل               
حد كبري من زيارات الفريق العامل، ونعتقـد أهنـا تركـت أثـرا              

ولـذلك أود أن أعـرب      . هاما على حتـسني معنويـات املـوظفني       
  .عن تقديرنا

الحظـات الـدول األعـضاء املتعلقـة        لقد أحطنا علمـا مب      
وأود أن أؤكــــد للمجلــــس أن احملكمــــة . مبــــسألة اإلحــــاالت

تواصل عالقة بناء القـدرة مـع روانـدا، إىل احلـد الـذي يـسمح                
وهـــذا، بـــالطبع، يتـــيح يل الفرصـــة . بـــه صـــندوقنا االســـئتماين

ــدمي دعــم إضــايف       ــرة أخــرى إىل تق ــدول األعــضاء م ألدعــو ال
ــدرة   ــاء القــ ــا يف بنــ ــك،  جلهودنــ ــالتربع، إذا رغبــــت يف ذلــ بــ

  .للصندوق االستئماين للتربعات، الذي يدعم هذه اجلهود
إن القرارات اليت اختـذت بـشأن اإلحـاالت ال تقـوض              

حقيقــة أن تلــك اإلحــاالت مــا زالــت جــزءا مــن اســتراتيجيتنا   
ــشارك يف    . لإلجنــاز ــزال ي ــه ال ي ــام، أن وكمــا ذكــر املــدعي الع

مفتــوح لــه، عنــدما يــرى أن  التحقيقــات واملناقــشات، واألمــر 
تغيريات أجريت تـربر تقـدمي طلـب جديـد، ليجـدد طلبـه أمـام                

  .احملكمة لتحقيق هذا اهلدف
وأخــريا، أود أن أعــرب عــن التقــدير للبيانــات القويــة     

ــة املتــهمني        ــال بقي ــد اعتق ــت خبــصوص مواصــلة تأيي ــيت ألقي ال
ونـشعر أيـضا بـأن ذلـك سيـساعدنا يف إجنـاز احلـرب               . اهلاربني
  .إلفالت من العقاب ويف اإلجناز املرضي لواليتناضد ا

 أشــكر القاضــي بــريون ):تكلــم باإلنكليزيــة(الــرئيس   
وأعطــي الكلمــة اآلن للــسيد جــالو، املــدعي . علــى توضــيحاته

العام للمحكمة اجلنائية الدولية لروانـدا للـرد علـى التـساؤالت            
  . واملالحظات

لـرئيس  أود، مثـل ا   : )تكلـم باإلنكليزيـة   (السيد جـالو      
بريون، أن أؤكـد لزمالئنـا الروانـديني أنـه، كمبـدأ مـن مبـادئ               
الــسياسة العامــة، تلتــزم احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا حقــا   

ونــذكِّر . بإحالــة الــدعاوى وفقــا للــشروط الــواردة يف أنظمتنــا 
إحالـة مـن مـدع عـام إىل مـدع           : بأن لدينا نظـامني لإلحـاالت     
مبوجـب النظـام األول، قمــت   و. عـام، وإحالـة قـضايا املتـهمني    

 ملفا إىل املدعي العام الرواندي لينظـر يف التحقيـق           ٣٠بتسليم  
وبالطبع، تنظم القـوانني  . فيها، وإذا أمكن، تقدميها للمحاكمة   
  .اإلجرائية وأدلة احملكمة نقل املتهمني
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ــه       وبينمــا نــسلم باجلهــد الكــبري والتقــدم الــذي أحرزت
وط، نعتقـد أن أفـضل طريقـة        رواندا يف حماولة تلبية هـذه الـشر       

للخــروج مــن هــذا اجلمــود هــو اختــاذ املزيــد مــن التــدابري الــيت   
ستمكنين، كما قلـت سـابقا، مـن العـودة إىل القـضاة بطلبـات               
جديدة إلعادة النظر يف القـرارات والتـدابري الـسابقة الـيت علـى          

أعتقــد أن هــذا أفــضل . روانــدا اختاذهــا إلزالــة خمــاوف القــضاة
  . اجلمودطريق للخروج من

ــضا أن أؤكــد        ــد أي ــق بقــضية كابوعــا، أري وفيمــا يتعل
ــق       ــى اجمللــس فيمــا يتعل ــيت أعرضــها عل جمــددا أن املعلومــات ال
بدخولــه كينيــا واإلقامــة فيهــا وأنــشطة األعمــال الــيت يقــوم هبــا 

لقــد . تــستند إىل حتقيــق إنفــرادي مــن مكتــب املــدعي العــام      
ث سـنوات  أنشأت احملكمة واحلكومـة الكينيـة قبـل حـوايل ثـال        

فرقة عمل مشتركة، تتـألف مـن حمققـني مـن احملكمـة وأعـضاء               
إن هـذه  . وقدموا سلسلة من التقـارير  . من قوة الشرطة الكينية   

ــا إىل كينيـــا، مـــن    التقـــارير هـــي الـــيت وثقـــت دخـــول كابوغـ
ســجالت اهلجــرة املتــوفرة يف كينيــا، والطلــب الــذي تقــدم بــه  

إنـشائه أعمـاال خمتلفـة      لإلقامة واملوافقة على إقامته وتأشريته، و     
لقـد مت مجـع هـذه       . يف البالد، وافتتاحه حسابات مـصرفية، إخل      

ولذا مـن   . املعلومات مبشاركة الشرطة الكينية وحمققي احملكمة     
ــري صــحيحة       ــل كينيــا بأهنــا غ ــاجئ أن يــصفها ممث وهــذه . املف

  .املعلومات متوفرة للحكومة الكينية
نــت ومنــذ أن ســلمت هــذه التقــارير، كمــا قلــت، كا   

ــد اختــذت يف شــهر       ــالك ق ــشأن أحــد األم ــدة ب اخلطــوة الوحي
وهنــاك حــسابات مــصرفية، ويــشك يف أن بعــضها . مــايو/أيــار

ــديره زمــالؤه   ويوجــد علــى األقــل حــساب واحــد بامســه،    . ي
. تتخذ خطوات بـشأنه حـىت اآلن مـن قبـل حكومـة كينيـا               ومل

ومل تتخذ أيضا خطوات يف مـا يتعلـق باألعمـال التجاريـة الـيت          
  .به يف أنه يديرها مع زمالءيشت

وليس من اختصاص احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا             
تنفيذ توصيات فرقة العمل، ألنه ليس لدينا الوالية لعمل ذلـك   

ــر  ــد آخـ ــا أو يف أي بلـ ــديهما  . يف كينيـ ــان ليـــست لـ واحملكمتـ
السلطات لتنفيـذ اعتقـال مـن هـذا القبيـل يف أي بلـد، إنـه أمـر               

ــة إلنفــاذ القــانون مــن اختــصاص الــسلطات   واحملكمــة . الوطني
لــيس لــديها ســلطات لتجميــد أصــول وحــسابات يف أي بلــد، 

ولـذلك، فـإن املـضي      . إنه أمر من اختصاص السلطات الوطنية     
ــر     قــدما حنــو تنفيــذ تلــك التوصــيات، الــيت مت جتميعهــا يف تقري
أعدته بشكل مشترك احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا والشرطة        

ست احملكمــــة مبفردهــــا، بــــات اآلن مــــسؤولية الكينيـــة، وليــــ 
  .احلكومة الكينية

وأود فحــسب أن أناشــد زميلــي تكــرار الرســالة إىل       
زمالئه يف الديار بأنه، بعد العمل مـع احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة              
لرواندا حىت متكنا من اكتشاف معلومـات كـثرية يف مـا يتعلـق             

متكنــا فيهــا مــن بأنــشطة كابوغــا يف كينيــا وبلغنــا املرحلــة الــيت 
تقدمي عدد مـن التوصـيات، ينبغـي أن حيـث زمـالءه يف نـريويب             
علــى التحــرك اآلن قــدما حنــو تنفيــذ تلــك التوصــيات، الــيت مت   

  .التوصل إليها بشكل مشترك
أما بعد، فأود أن أشكركم، سيدي، وأعـضاء اجمللـس            

  .على دعمكم املستمر لعمل احملكمة
جـــد متكلمـــون ال يو: )تكلـــم باإلنكليزيـــة(الـــرئيس   

بــذلك يكــون جملــس األمــن قــد اختــتم      . آخــرون يف قــائميت 
  .املرحلة احلالية من نظره يف البند املدرج يف جدول أعماله

امسحوا يل أن أغتنم هذه الفرصـة، بالنيابـة عـن جملـس               
األمن، ألشكر القاضي روبنسون، والقاضي بايرون، واملـدعي        

وقــت إلحاطــة بــارامريتز، واملــدعي جــالو علــى تكــريس هــذا ال
 .جملس األمن علما باملستجدات

  .٤٥/١٣رفعت اجللسة الساعة   
  


